


                          

         

                    

          முந்ததைய  எழுத்துக்களில்  ஏததைனும்  திருத்தைங்கள்  ததைதவையயன்று  ததைதோன்றினதோல்
யசெய்யலதோம்  என்றும்  நிதனகின்தறேன்.  அவ்வைதோறு  யசெய்வைது  செரியதோ  என்று  யதைரியவில்தல.
செரியிலதோதை  எத்தைதனதயதோ  கதோரியங்கள்  நடக்கும்  தபதோது  இப்படி  ஒன்றும்  இருக்கட்டுதம.
அவ்விதைம்  ஒவ்யவைதோன்தறேயும்  வைதோசித்துப்  பதோர்த்துத்  தைதோன்  முடிவு  யசெய்யப்  தபதோகிதறேன்.  நதோன்
என்ன  யசெய்யட்டும்?  இப்தபதோது  எனக்குள்  ஒரு  தைணிக்தகயதோளன்  வைந்து  உட்கதோர்ந்து
யகதோண்டிருக்கிறேதோன். 

        அவைன் எனக்குள் ததைதோன்றும் ஒவ்யவைதோரு யசெதோல்தலயும் சுண்டிப் பதோர்கிறேதோன். இந்தைச்  யசெதோல்
இப்படிப் புரிந்துயகதோள்ளப்படலதோம்  ,  இந்தை இவ்விதைம் அர்த்தைம் தைரலதோம் என்யறேல்லதோம் அவைன்
யசெய்யும்  அலப்பதர  தைதோங்க  முடியவில்தல.  அந்தை  தைணிக்தகயதோளன்  குரலுக்கும்
மதிப்பளிக்கலதோம் என்றிருக்கின்தறேன். 

 22-08-2016  அன்று டில்லியில் நதடயபற்றே தகதோதழையின் பதோடல்கள் கவிததை நூல்
யவைளியிட்டு விழைதோவில் திரு யபருமதோள்முருகன் நிகழ்த்திய  ஏற்புதர  கதோலச்சுவைடு
யசெப்டம்பர் 2016 இதைழில்  
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உரிதம – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
உரிதம – கிரிதயட்டிவ் கதோமன்ஸ. எல்லதோரும் படிக்கலதோம்

அட்தடப்படம் – மதனதோஜ்குமதோர் –  socrates1857@gmail.com
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வைட தைமிழ் மண் எல்தலக் கதோத்தை என் தைதோய் வைழி உறேவு சிலம்புச் யசெல்வைர்
டதோக்டர் ம.யபதோ.சிவைஞதோனம் தைதோத்தைதோ அவைர்களுக்கும் ,  யதைன் தைமிழ் மண்

எல்தலமீட்ட என்  அன்பிற்கு  இனிய   தைதலவைர் மதோர்ஷல் தநசெமணி
அய்யதோ  அவைர்களுக்கும்   இதறேப்பதடயலதோக   இந்தை நூல்
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யபதோருளடக்கம்

என்னுதர

முன்னுதர 

1. கதல இலக்கிய விமர்செனக்தகதோட்பதோடுகள்       
2. மதோயதைதோருபதோகன் செதோமி யகதோழைந்ததைய யகதோடுத்தைதைதோ ?
3. செமஸகதோரதோ நதோரதோயணப்பதோவும் மதோயதைதோருபதோகன்  நல்லுப்தபயன்  சித்தைப்பதோவும் 
4. கூளமதோதைதோரி நதோவைலின்  தைலித் சிறேதோர் பதோத்திரங்களின் அறிமுகக்கதோட்சிகள் 
5. கூளமதோதைதோரி நதோவைலில் ஆடு தமய்க்கும் சிறேதோர்    விதளயதோட்டுகள் 
6. பூக்குழியதோ ? பூங்குழியதோ?
7. நிழைல்முற்றேம் தைரும் யவைளிச்செம்
8. ஏறுயவையிலில்  விரிந்து பறேக்கும் மண் சிதிலங்கள் 
9. உறேவுகதள கதோவு தகட்கும் ஆளதோண்டதோப் பட்சி 

10. கங்கணம் ,ஆலவைதோயன் ,அர்த்தைநதோரி பற்றிய ஓர் அறிமுகம் 

முடிவுதர 
குறிப்புதைவி நூட்கள்
பின்னுட்டம் 1 நிழைல்முற்றேம் - முதைல் அத்தியதோயம்  திதரக்கததையதோக்க   முயற்சி
பின்னுட்டம் 2 நிழைல்முற்றேம் – இறுதி அத்தியதோயம் திதரக்கததையதோக்க   முயற்சி
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 என்னுதர

எழுத்தைதோளர் யபருமதோள்முருகன்  அவைர்கதள  பற்றிய  அறிமுகம்  எனக்கு  1991-92 களில்
எததைச்தசெயதோக  குமுதைத்ததை  படித்தைப்   தபதோது  ஏற்பட்டது.  அப்தபதோது  திருச்சி  பிஷப்  கல்லூரி
இளங்கதல வைகுப்பு கணினி அறிவியல் இரண்டதோம்  ஆண்டு மதோணவைன் நதோன். இவைரின் முதைல்
நதோவைலதோன  ஏறுயவையில்  பற்றிய  சிறு  விமர்செனமும்,  நதோவைலில்  மணி  என்றே  குசும்புக்கதோர  நதோய்
வீட்டுக்கு வைரதோமல் சிததைப்பட்ட வையக்கதோட்டினுள்தள அந்தை சிறுவைனுடன்  ஒடிபிடித்து ஆடும்
ஆட்டத்தின்  முதைல்  சில பக்கங்களும்  அந்தை  வைதோர இதைழில்    பதிவு யசெய்யப்பட்டு  இருந்தைதைதோக
நிதனவு.  மனிதை  வைதோழ்க்தகதய  இப்படிக்கூட  தநர்தமயதோக  நதோவைலில்  பதிக்கமுடியுமதோ  என்று
வியப்பதடந்ததைன்.  சிறு  நகரம்  செதோர்ந்தை  என்  வைதோழ்க்தகயில்,  எங்கள்  வீட்டில்,  என்  பதின்ம
வையதில்,  எங்களுடன் வைதோழ்ந்தை குள்ளமதோன,  நீண்ட உடலுடன் கூடிய,  தமதோப்பசெக்தி அதிகமதோன
நதோயிக்கும் அததை யபயர் மணி தைதோன்.  

பன்றிக்கதோச்செல்  பரவிய  தநரம்  அதுயவைன்பதைதோல்  யதைருவில்  பன்றிகள்  உலவும்  தபதோது
மணிதயப் பதோர்த்து “உஸஸ உஸஸ” என்தபன். மதோதன தவைட்தடயதோடும் புலியின் தவைகத்துடன்
பதோயும் மணி பன்றிகதள கடிக்கதோமல்  எங்கள் யதைருதவை விட்தட துரத்தியடிக்கும்.  வைதோரம் ஒரு
நதோள்  அல்லது  பத்து  நதோட்களுக்கு  ஒருமுதறே  அது  எந்தை  உணதவையும்   உண்ணதோமல்  வீட்டு
ததைதோட்டத்தில் வைளரும் அருகம்புல்தல மட்டுதம ததைடி உண்ணும் இயல்பு யகதோண்டது எங்கள்
மணி.  பள்ளிச்   யசெல்லும்  நதோட்களில்  வீட்டில்  இருந்து  அந்தை  கடலூர்  தமதைதோனத்ததை  தைதோண்டி
கலக்டர் அலுவைலகம் வைதரக்கும் ஒரு கிதலதோமீட்டர் யதைதோதலவுக்கு எங்களுடன் அதுவும் வைரும்.
தமதைதோனத்தில் பயணிக்கும் தபதோது அது எச்செரிக்தகயதோக கற்களில் சிறுநீர்  அடித்துக்யகதோண்தட
மீண்டும் வீட்டுக்கு திரும்பி யசெல்வைதைற்கதோன வைழித்தைடத்ததை தமதோப்பக்தகதோடு இட்டுக்யகதோண்தட
வைரும்.  அதைன்  கழுத்தில்  நகரதோட்சியினதோல்  அளிக்கப்பட்ட  வைளர்ப்பு  நதோய்க்கதோன  முத்திதரதய
கயிற்றில் கட்டி யதைதோங்கவிட்டு இருந்தைதபதோதும் அந்தை கதோதலப் யபதோழுதில் அது நகரதோட்சி நதோய்
பிடிப்பவைர்களதோல் பிடிக்கபட்டு, நதோய் வைண்டியினுள் கூண்டில் பிறே நதோய்களுடன் அதடக்கப்பட்டு
இறுதி  ஊர்வைலமதோக  அதழைத்துச்யசெல்லப்பட்டது  இன்னும்  ஆழியதோ  சுவைடுகளதோக  ,  நண்பதன
விபத்தில் இழைந்தைததை தநரில் கண்ட  நிதனவுகதள தபதோன்றே உணர்வுகளதோக வைலியுடன் மனதில்
நிற்கின்றேது.    அந்தை  பத்திரிக்தகயில்   ஏறுயவையில்  நதோவைல்  ஆசிரியர்  யபமு-தவை  பற்றிய
சிறுகுறிப்பு  தைரப்பட்டு  இருந்தைன.  அத்துடன்  அவைதர  பற்றிய  நிதனவுகதள  தைற்கதோலிகமதோக
மறேந்துப்  தபதோதனன்.  மண்ணும்   அதைனுதடய   பல்லுயிர்களும்  அழிக்கபட்டு  நிலத்தின்  மீது
கதோங்கிரிட்  பூதைங்கள்  விஸவைருபம்  எடுக்கும்  விதளவுகதள  பிரச்செதோர  யநடியின்றி  கததையில்
கவிததையதோய்  விவைரிக்கும்  அந்தை  எதைதோர்த்தைவைதோதை  ஏறுயவையில்  நதோவைதல  பதோலுமதகந்திரதோ  என்றே
ததைர்ந்தை  திதர ஆளுதம திதரபடமதோக எடுக்க விரும்பியும்  அந்தை முயற்சி பலிக்கதோமல் தபதோனது
என்பது வைணிகம் செதோர்ந்தை  தைமிழ் சினிமதோவின் செதோபக்தகடு. 

2003  ஆம்  ஆண்டு  மீண்டும்  யபமு  உடனதோன  மீள்அறிமுகம்  அவைரின்  மதோணவைரும்
,என்னுடன் நதோமக்கல் மதோவைட்ட கதோளிப்படி முருகன் தகதோவில் அருகில் உள்ள  தைனியதோர் கதல
அறிவியல்  கல்லூரியில் தவைதல யசெய்தை என் நண்பரும் தைமிழ் ஆசிரியருமதோன  அ.சின்னதுதர
முலம்  ஏற்பட்டது.  அந்தை   தைமிழ்  ஆசிரிய  நண்பரின்   நட்பின்  முலம்  யபருமதோள்முருகனின்
நீர்விதளயதோட்டு மற்றும் திருச்யசெங்தகதோடு ஆகிய சிறுகததை  புத்தைகங்கதளக்  கடனதோகப் யபற்று
வைதோசித்ததைன்.  எழுத்தைதோளரின்  நூல்கதள  விதலக்கு  தகட்டதோலும்  யகதோடுக்கமதோட்தடன்   என்றேதோர்
என்  தைமிழ்  ஆசிரிய   நண்பர்.  அப்தபதோது  எல்லதோம்  யபமு-வின்   புத்தைகங்கதள  வைதோங்க
முயன்றேதோலும் பதிப்பில் இல்தல,  தகவைசெம் புத்தைகங்கள் இல்தல தபதோன்றே பதிதலத்தைதோன் என்
தைமிழ்  ஆசிரிய  நண்பர்  மூலமதோக  யபருமதோள்முருகன்  அளிப்பதோர்.   எனது  யபரும்  முயற்சியில்
எழுத்தைதோளரின்  பீக்கததைகள்  என்றே  சிறுகததை  யதைதோகுப்பு  அந்தை  நண்பர்  மூலம்  விதலக்குக்
கிதடத்தைது.  மூக்கில் நதோற்றேம் எடுக்க படித்தைப்பின் மனம் மகிழ்ந்தைது ஆனதோலும்  2 ௦௦௦ ஆண்டில்
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முதைல்  பதிப்பதோக  யவைளியதோன   யகதோங்கு  வைட்டதோர  அகரதோதி  அதைற்குப்   பின்  இன்னும்  பல
ஆண்டுகளதோக  விற்பதனக்குக்   கிதடக்கதோமல்  “பதிப்பு  நிதலயிதலதய  !  ”  இருப்பது  என்பது
மிகவும்  வைருத்தைத்துக்கு  உரிய  தமதோசெமதோன  விசெயம்.  வைதோழ்க்தக   அப்படிதய  தைதோன்  எதுவும்
கிதடக்கதோமல், யபமு-வின் புத்தைகங்கள் கிதடக்கதோமல் தபதோய்விடுமதோ என்ன? என் திருமணத்ததை
முன்னிட்டு   37  வையதில்  தைமிழைக  நதோதடதோடி  வைதோழ்க்தகதய  துறேந்து  தைதோய்வைழி  பூர்விக  ஊரதோன
யசென்னதோப்பட்டிணம்  வைந்தைதடந்தை  எனக்கு   2 ௦௦ 8-ஆம்  ஆண்டுக்கு  பின்  யபருமதோள்முருகனின்
நதோவைல்கள்  அதனத்தும்   யசென்தனயில்  ததை  மதோதைத்தில்  நதடயபறும்  புத்தைகத்திருவிழைதோவில்
கதோலச்சுவைடு  அங்கதோடியில்   கிதடக்கத்  யதைதோடங்கின.  மனதுக்கு  மீண்டும்  யபருமகிழ்ச்சி.
யபருமதோள்முருகனின்  கங்கணம்  நதோவைல்  நதோன்  யபண்யணடுத்துக்   குடி  புகுந்தை   ஊரதோன
மதறேமதலநகர் நூலகத்தில் வைதோசிக்க சீதைனமதோக  கிதடத்து,   கங்கணத்ததை வைதோசித்துவிட்டதைதோல்
அதைதன  தைவிர்த்து  மீதி  நதோவைல்கதளயும்,  சிறுகததை  யதைதோகுப்புகதளயும்,  நதோன்கு
கட்டுதரத்யதைதோகுப்புகதளயும்  சிறுக சிறுக மூன்று, நதோன்கு ஆண்டுகளில் புத்தைகத் திருவிழைதோவில்
வைதோங்கிப்படித்ததைன்.  

நதோமக்கல் மதோவைட்டத்தில் ஆசிரியர் பணியில் இருந்தை தைருணத்தில் 2006 அல்லது 2007 ஆம்
ஆண்டு ஒருமுதறே யபமு-தவை தநரில் செந்திக்கும் வைதோய்ப்பு யபரியதோர் பல்கதலக்கழைகத்தில் ததைர்வு
விதடத்தைதோள்  திருத்தும்பணியின்  தபதோது  ஓய்வு  தநரத்தில்  நண்பர்  ஆ.சின்னதுதர  முலம்
கிதடத்து.  நதோன் பத்தைதோண்டுகள்  பயின்றே கடலூர் புதுநகர்  புனிதை சூதசெயப்பர் பள்ளியில்  என்
தநசெத்துக்கும் மதிப்புக்கு உரிய எம் “யதைதோடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள்” தபதோன்றே எளிய ததைதோற்றேம்
அவைருதடயது.  ததைதோளில் நீண்ட பட்தடயுடன் கூடிய துணிப்தபதய அவைர் மதோட்டிக்யகதோண்டு
இருந்தைதைதோக  நிதனவு.  அவைருடம்  அவைர்  மதனவி  திருமதி  பி.எழிலரசி  யபருமதோள்முருகனும்
விதடத்தைதோள்  திருத்தும்  பணிக்கு  வைந்து  இருந்தைதோர்.  யபருமதோள்  முருகனுடனதோன  என்னுதடய
உதரயதோடல் அப்தபதோது யவைளியதோன கற்றேது தைமிழ் திதரப்படத்ததை பற்றியதைதோக இருந்தைது.  அந்தை
தவைப்ப  மரத்தைடி  நிழைல்  செந்திப்பு  குளுதமயதோனதைதோக  எங்களுக்கு  இல்தல.  படத்தின்  மீதைதோன
அவைரின்  எதிர்  விமர்செனத்துடன்  நதோன்  முரண்பட்டு  நின்தறேன்.  பத்து  நிமிடதுக்குள்ளதோன  அந்தை
விவைதோதைத்தில்  தைர்க்கச்    சூடு  பறேந்தைது.  எந்தை  முடிவும்  விவைதோதைத்தில்  கிதடக்கதோமல்,  யவைன்றேவைர்
ததைதோற்றேவைர் யதோருமின்றிப்  பிரிந்ததைதோம்.  அதைற்கு பின்பு  2011 ல்  அவைர் எழுதிய யகட்டவைதோர்த்ததை
தபசுதவைதோம்  என்றே  கட்டுதரத்  யதைதோகுப்பு   நூதல  படிக்கதோமதலதய  அவைதர  அவைரின்  முகநூல்
பக்கத்தில் அந்தை புத்தைகத்தின் தைதலப்புக்கதோக கடுதமயதோக விமர்சித்து இருந்ததைன்.  ஒரு ஆசிரியர்
அதுவும்  தைமிழ்  தபரதோசிரியர்   இப்படி  எல்லதோம்  எழுதுவைதைதோ  என்று  தகள்விதய   எழுப்பி
முகநூலில்  அவைரின்  நட்தப  துண்டித்துக்யகதோண்தடன்.  அதைன்  பின்பு  சிலமதோதைங்கள்  கழித்து
தவைண்டதோயவைறுப்பதோக அந்தை நூதல வைதோங்கிப் படித்தைப்பின் அதைன்  இலக்கியத் தைரம், நதோன் அறிந்தை
யகட்டவைதோர்த்ததைகள்  பற்றிய  இலக்கியத்தின்  ஊடதோன  அந்தை  நூலின்  யசெதோல்  ஆய்வுகள்   என்
தைப்யபண்ணத்ததை  மதோற்றியது.  தைவைற்தறே  உணர்ந்து  மீண்டும்  முகநூலில்  அவைரின்  நடப்பு
வைட்டத்தில்  இதணந்ததைன்.  ஆனதோலும்  இனிவைரும்  கதோலங்களிலும்  அவைருடனதோன  நட்தப
இழைக்கதோமல் அவைருடன் விவைதோதிக்கவும்  ,செண்தடதபதோடவும் முரண்படவும் இன்னும் பலதவைறு
விசெயங்கள்  இருக்கத்தைதோன் யசெய்கின்றேன.. 

இந்தை  ஆய்வுக்  கட்டுதர  நூலிதன  எழுதை  எனக்கு  வைடிவை  முன்  மதோதிரியதோய்  (Template)
தைமிழ்ப்  தபரதோசிரியர் முதனவைர் அய்யதோ  கரு.நதோகரதோசென் அவைர்களின் “தைமிழைரின் மனம்  பற்றிய
தகதோட்பதோடு”  என்றே  ஆய்வு  நூலும்,  யபருமதோள்முருகன்  அண்ணதோவின்   “,துயரமும்  துயர
நிமித்தைமும்” என்றே விமர்செனக் கட்டுதரகள் அடங்கிய நூலும் இருகின்றேன  என்னும் நிதலயில்
இவைர்கள் இருவைருக்கும் மிக்க நன்றிக் கடன் பட்டவைனதோகிதறேன்.
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முன்னுதர

கததைச்யசெதோல்லிகள் தைன் கற்பதனயின் ஊடதோக வைரலதோற்றுக் கதோலத்தின் செமுக நிதலகதள
கததைக்குள் யகதோண்டுவைருவைது என்பது இயல்பதோகதவை உலக இலக்கியங்களில் நடந்துக்யகதோண்டு
தைதோன்  இருக்கின்றேது  என்பதைதன  தைமிழைகத்தின்  மூத்தை,முதிர்ந்தை  கததைச்யசெதோல்லியதோன
இளங்தகதோவைடிகள் பதடத்தைக்  கதோப்பியமதோன சிலப்பதிகதோரம்  மூலம்  நதோம் கண்டுணர முடியும்.
கட்டுக்தகதோப்பதோன  யதோப்பிலக்கணத்துடன்  கூடிய  மரபு  வைழிக்  கவிததையதோக  சிலப்பதிகதோரம்
மிளிர்ந்தைதோலும்  அதிலிருந்து அன்தறேய   செமய,செமுக வைரலதோற்தறே, தைமிழ் இனக் கலதோச்செதோரம் செதோர்ந்தை
நம்பிக்தககதள   நதோம் கண்யடடுக்கமுடிகிறேது. ஒரு உதைதோரணதுக்குச் யசெதோல்வைது என்றேதோல் இந்திர
விழைதோவில் பூம்புகதோர் நகரத்து மக்கள் களிப்புற்று இருக்கும் தைருணத்தில் தகதோவைலதன பிரிந்திருந்தை
கண்ணகியின் கருங்கண்கள் துன்பத்தில் நிரிதன உதிர்த்தும் ,  தகதோவைலனுடன் இன்புற்று இருத்தை
மதோதைவியின்  கண்கள்  மகிழ்ச்சியில்  கண்ணிர்  உமிழ்ந்தும்   இருந்தைநிதலயில்  கண்ணகிக்கு
இடதுக்கண்ணும்,  மதோதைவிக்கு வைலதுக்கண்ணும் துடித்தைதமதய    இளங்தகதோவைடிகள் யதோப்பின்
மரப்பில் இயற்றிய கவிததையில் கதோண முடிகின்றேது.: 

“கள்ளுக நடுங்கும் கழுநீர் தபதோலக் 
கண்ணகி கருங்கணும் மதோதைவி யசெங்கணும் 
உண்ணிதறே கரந்தைகத் யதைதோளித்து நீருகுத்தைன 
எண்னுமுதறே இடத்திதினும் வைலத்தினுந் துடித்தைன”

சிலப் : 5::234-247
 தமலும்  இன்தறேய  நவீன  இலக்கிய  வைடிவைமதோன  திதரக்கததைகள்  யகதோண்டுள்ள

அறிமுகம்,முரண்,எதிர்யகதோள்ளல்,முடிவு  என்றே  திட்டமிடப்பட்ட  உள்  வைடிவைங்கள்  அப்படிதய
சிலப்பதிகதோரத்துக்கும்   யபதோருந்துவைதைதன  அதைன்  நதோடகத்தைன்தமயுடன்  கூடிய  திதரக்கததை
அதமப்பின்  கதோரணமதோக  கதோண  முடிகிறேது.  இத்தைதகய  திதரக்கததையிலக்கணப்  பின்னணிதய
அறிந்தை  அல்லது  திதரப்படங்கள்  பதோர்ப்பதைன்  மூலம்  அனுபவைப்பட்ட   மதனதோநிதலயில்
யபருமதோள்  முருகனின்  நதோவைல்கதள  வைதோசெகர்கள்  வைதோசிக்கும்  தபதோது  அவைர்களுக்கு  ஏமதோற்றேதம
ஏற்படும்.  அததை தநரத்தில் என் மனதுக்கு   இனிய அயமரிக்க திதரப்பட இயக்குனர் ஸடீபன்
ஸபீல்பர்க் அவைர்களின் கருத்தைதோன “திதரகததை எதைதனப்பற்றி யதைதோடங்குகின்றேததைதோ அத்தனதய
முடிவு  வைதர  யதைதோடரதவைண்டும்,  முரண்பதோடு,  எதிர்யகதோள்ளல்  பற்றியயல்லதோம்
கவைதலப்படததைதவையில்தல” என்பதைதன மனதில் நிறுத்தி யபருமதோள்முருகனின் நதோவைல்கதள
படித்ததைதோம் என்றேதோல் வைதோசெகர்களுக்கு சிறேந்தை வைதோழ்பனுவைம் கிதடக்கும் என்பதில் மதோறுக்கருத்து
ஏதுமிருக்க முடியதோது. 

கதோதவைரிக்கு  இந்தைப்பக்கமுள்ள  (அந்தைப்பக்கம்  ஈதரதோடு)  மதோயதைதோருபதோகனின்   ஊதரச்
சுற்றியுள்ள  வைட்டதோரத்து  நிலமும்,  அதைன்  உரிதமயதோளர்களும்,  அதில்  பண்தணயடிதம
தவைதலயசெய்யும்  தைலித்  சிறேதோர்களும்  யபருமதோள்  முருகனின்   பதடப்புகளின்  ஊடதோக
பயணிக்கின்றேதோர்கள்.  இந்தை  ஆய்வுக்கட்டுதரகள்  அடங்கிய  நூலில்    யபருமதோள்முருகன்
நதோவைல்களில்  விவைசெதோய  கூலி  அடிதமகளதோன  தைலித்  சிறேதோர்கள்,  குறிப்பதோகச்யசெதோல்வைது  என்றேதோல்
யதைலுங்கு யமதோழிதய தைதோய் யமதோழியதோகக்யகதோண்டு  தபசும்  செமுகத்து சிறேதோர்கள்  சித்தைரிக்கப்பட்டு
உள்ள  முதறே  ஆய்வுக்கு  உட்படுத்தைப்படுகின்றேது.  மனிதை  மரபணுத்யதைதோடரின்   (Human  Genatic
Sequence)   அடிப்பதடயதோன மூலக்கூறுகளதோன அடிதனனும்(A)     ,  ததைமினும்(‘T),  இதணவைது
தபதோன்று  இந்திய   செமுகத்தில்   மதைமும்  ,செதோதிதயயும்  பிதணக்கப்பட்டும்,  குவைதோதனனும்(G),
தசெட்தடதோசினும்(C)  இதணக்கப்பட்டு  உள்ளது  தபதோன்று  இனமும்,  நிலமும்
பிதணக்கப்பட்டுள்ள   உள்ள  செமுதைதோய  செங்கிலி  பிதணப்பு   மனிதை  மரபணு  ஆய்வுகதளப்
தபதோன்தறே செமுதைதோயத்ததையும் ஆய்வுச் யசெய்யதவைண்டிய  ததைதவைதய உருவைதோக்குகின்றேது. 
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இந்தை  நூலிதன  எழுதுவைதைற்கு  தூண்டுதைலதோக    “செதோதிதயயும்  நதோனும்”  என்றே  நூலில்
அடங்கியுள்ள மற்றும் ஒரு தைமிழைதோசிரியர் திரு ஆ.சின்னதுதர அவைர்கள் எழுதிய  “பீத் திங்கறே
மதோதிரி”   என்றே  கட்டுதர  அதமந்தைது.  அந்தைக்  கட்டுதரயில்  அவைரின்  விருத்தைதோசெலம்  –  தசெலம்
இரயில்  பயணத்தின்  ஊடதோக  அவைருக்கு   அறிமுகமதோன  ஒரு  “படித்தை”  ஓய்வு  யபற்றே  பள்ளி
ஆசிரியரின்  செதோதியின்  மீதைதோன  பற்றுதைதல  கதோணமுடிகிறேது.  மனிதைர்களின்  செதோதிய  உணர்வுகதள
யவைளிக்கதோட்டிக்யகதோண்தட நதகச்சுதவை தைவைழும்  கட்டுதர அது.  எத்துதன முதறே படித்தைதோலும்
செலிப்தப  ஏற்ப்படுத்தைதோதை  கட்டுதர.   செதோதியவைதோதிகதள  எதிர்க்யகதோள்ள  வைலிதமயதோன
வைதோர்த்ததைகதள  தைதோன்  பயன்படுத்தை  தவைண்டும்  என்று  உணர்ந்து  இருந்தைவைனுக்கு  நய்யதோண்டித்
தைனங்கள்  கூட  பயன்படும்  என்று  உணர்த்திய  கட்டுதர  அது.  அந்தை  கட்டுதரயில்  நடக்கும்
உதரயதோடதல ஒரு உதைதோரணத்துக்கு பதோர்ப்தபதோம்.

“நீங்க என்ன ஆளு தைம்பி?”
“நதோன்  யகதோங்செம்  விவைரமதோன  ஆளு  தைதோத்தைதோ.இல்லண்ணதோ
யபதோழைக்கமுடியுமதோ?”
“நீங்க எந்தை குலத்துல யபதோழைங்குவிங்க?”
“நதோங்களதோ  தைதோத்தைதோ  வீட்டுல  தபதோர்  தபதோடறே  வைதரக்கும்  ஊர்  யபதோதுக்
குளத்துல தைதோன் யபதோழைங்கதனதோம்”
நீங்க எந்தைக் குலசெதோமியக் கும்பிடுவீங்க? 
“நதோன்  கும்பிடுறே  குலசெதோமி  இந்தைப்  தபரதோண்டி  படிப்புக்கு  யகதோஞ்செம்
நிலமும்  இரண்டு  மதோடும்  விட்டுட்டு  தபதோன   என்  அப்பதனப்  யபத்தை
தைதோத்தைதோ தைதோன்....”
“நீங்க அர்ஜினதோ?”
“எனக்கு  அர்ஜினப்  பிடிக்கதோது  தைதோத்தைதோ....சின்ன  வையசிலிருந்ததை
ரஜினிதயத்தைதோன் பிடிக்கும்.. ரஜினி படத்ததை தைதோன் விரும்பிப் பதோர்ப்தபன்.”
“இல்ல...தைம்பி நீங்க என்ன செதோதியினு தகட்தடன்.?”
“நதோங்க யதோதரயும் எச்சிப் பிதழைக்கிறே செதோதி இல்ல தைதோத்தைதோ..”
தைதோத்தைதோவுக்கு தகதோபம் வைந்து விட்டது...

தைமிழ்  மண்ணின்  நல்ல  இலக்கியத்தைரம்  வைதோய்ந்தை  ,   வைதோழ்க்தகதய  பிரதியயடுக்கும்
நதோவைல்கதள திதரக்ததையதோக்க முடியுமதோ  என்றே தகள்வி என்னுள் எப்தபதோதும் எழுந்துக்யகதோண்டு
இருக்க  அதைன்  பதிலதோகக்கூட  இந்தை  ஆய்தவை  எடுத்துக்யகதோள்லதோம்.  எனக்குப்பிடித்தை  நல்ல
ஆங்கிலத்திதரப்படங்கள்  பலவும்    நதோவைல்கதள  திதரப்படங்கள்  ஆக்கும்  முயற்சியில்
கதலயதோகக்கத்திலும்,  வைணிகரீதியதோகவும்  யவைற்றிப்யபற்று  இருப்பதைதன  இங்கு  சுட்டிக்கதோட்ட
விரும்புகிதறேன்.  உலக  பிரபல  திதரபட  இயக்குனர்  ஸடீபன்  ஸபீல்பர்க்கின்  இயக்கத்தில்
யவைளியதோன  யபரும்பதோலதோன  திதரப்படங்கள்  பிறே  எழுத்தைதோளர்களின்  நதோவைல்கதள
அடிப்பதடயதோகக் யகதோண்ட திதரக்கததைகள் தைதோதன! அத்தைதகய முயற்சிகள் தைமிழ் திதரயுலகில்
யஜெயகதோந்தைனுக்கு முன்பிருந்ததை நடந்துக்யகதோண்டு இருந்தைதோலும்  யபருமதோள்முருகன் ,பிரபஞ்சென்,
புதுதமப்பித்தைன்,  ஆகிதயதோரின் எழுத்துகளும் திதரயில் மின்னும் நதோட்கள் யவைகு யதைதோதலவில்
இல்தல  என்தறே  என்  உள்  உணர்வு  கூறுகிறேது.  நம்ம  இயக்குனர்  யவைற்றிமதோறேன்  அவைர்கள்
அதைற்க்கதோன முதைல் அடிதய எடுத்துதவைத்து  ததைதோழைர் மு.செந்திரகுமதோர் எழுதிய லதோக்கப் நதோவைதல
விசெதோரதண என்றே திதரப்படமதோகியதைன்  மூலம்  எனது கருத்து இன்னும் உறுதியதோகிறேது. 
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 1. கதல இலக்கிய விமர்செனக்தகதோட்பதோடுகள்

கதல  இலக்கியம்  பல்தவைறு   வைடிவைங்களில்,  வைதகதமகளின்(Genre)   இருந்தைதோலும்
அதவைகளின்  தநதோக்கம்  யவைற்றுக்தகதோஷங்கள்   எழுப்பதோமல்  மதோனுட  வைதோழ்க்தகதய  உணர்வு
பூர்வைமதோக  ஊடகங்கள்  வைதோயிலதோக  யவைளிகதோட்டுவைது  தைதோன்   என்கின்றே   தபதோதும்  ,தநரடியதோன
அல்லது மதறேமுகன  வைர்க்க அரசியல் செதோர்பின்றி எந்தை பதடப்தபயும் யதோரதோலும் உருவைதோக்கிவிட
முடியதோது.  அன்தறேய வைரலதோற்றுக் கதோலத்துக்கு  முற்பட்ட  இதிகதோசெங்களில் இருந்து இன்தறேய
நவீன இலக்கியங்கள் வைதரயில் ஆய்வு யசெய்யும் தபதோது இந்தை தமற்கண்ட கருத்ததை நிருபணம்
யசெய்யமுடியும்.  இன்னும்  யசெதோல்லப்தபதோனதோல்  எந்தையவைதோரு   இலக்கியப்பதடப்பிலும்   அதைன்
ஒதரயயதோரு  தைட்டச்சு  பக்கத்தில்  கூட  வைர்க்க  அரசியல்  செதோர்பு  இருந்ததை  தீரும்.  எழுத்தைதோளரின்
மனமும்  அதைன்  உந்துதைலும்,உத்தியும்  இலக்கியத்ததை  கதல  வைடிவைமதோகதவை  செமன்
யசெய்துக்யகதோண்டு  யசென்றேதோலும்  ,  அறிவும்  அதைன்  தூண்டுதைலும்  எழுதும்  எழுத்ததை  வைர்க்கச்
செதோர்புடதனதய  அதழைத்துச்யசெல்லும்.  அதுதபதோன்தறே  கதல  இலக்கிய  விமர்செகர்களும்  வைர்க்க
அரசியல்  செதோயல்கள் இன்றி பதடப்புகதள விமர்சிக்க முடியதோது. இத்தைதகய இலக்கிய சூழைலில்
எழுத்தைதோளர்களின் பதடப்புகள் மீது விமர்சென ஆய்வுகதள யதைதோடங்கும் தபதோது  விமர்செகர்கள்
இரு பதழைய தகள்விகதள தைனக்குள் மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பி விதடகதோண தவைண்டியுள்ளது.
கதல-இலக்கியங்கள்  மக்களுக்கதோனதவையதோ?  அல்லது  அதவைகள்   அவைற்றுக்தக  மட்டும்
உரித்தைதோனதவைகளதோ?  

எந்தை  இலக்கியமும்  தநரடியதோகதவைதோ  மதறேமுகமதோகதவைதோ  கதோலத்ததை  பிரதிபலிக்கும்
என்றும்  இலக்கிய  செனநதோயகம்  மக்கதள  முதைன்தமப்  படுத்தும்  என்றும்   மதோர்க்சிய  விமர்செகர்
கதோ.சிவைத்தைம்பி  தைன்  கருத்துக்களதோக  முன்தவைக்கின்றேதோர்.  அவைர்  கருத்துக்களின்  அடிப்பதடயில்
கதல  இலக்கியங்கள்  செமுக  இயக்கத்ததை  பிரதியயடுப்பதவை  என்றே  தநதோக்கில்  கதோணும்  தபதோது
கதல  இலக்கியங்கள்  செமுக  முன்தனற்றேத்துக்கதோனதவை  ,செமுக  அவைலங்கதள  விமர்செனத்துக்கு
உட்படுத்துபதவை,  அதிகதோர  தமயங்களதோல்  அல்லலுறும்  மக்களுக்கதோனதவை  என்று
உணரமுடிகின்றேது.  இன்னும்  யசெதோல்லப்தபதோனதோல்  அரசியலில்  மதோர்சிய-யலனிய
தகதோட்பதோட்டுகளுக்கு  உட்பட்டு  இயங்கும்  எந்தை  இயக்கமும்  இந்தைதகய  பதடப்பு
விமர்செனக்தகதோட்பதோட்டு முதறேதயத் தைதோன் தைனகத்ததை யகதோண்டு இயங்கும். அததை தநரத்தில் கதல
இலக்கியங்கதள  அரசியல்  படுத்தைதோதீர்கள்  ,கதலகதள  கதலகளதோகதவை  மட்டும்  பதோருங்கள்
என்று  தகதோருதவைதோரின்  மனநிதலயில்  இலக்கியத்தின்   தைரம்,  யசெழுதமயதோன  வைடிவைம்,  அந்தை
கதலப்பதடப்தப யவைளிபடுத்தும் உத்தி,  அழைகியல் தபதோன்றே இலக்கியத்தின் வைடிவைம் செதோர்ந்தை
கதோரணிகள்  மட்டுதம  முதைன்தமயதோக  நிற்கும்.  யபருமதோள்முருகனின்  பதடப்புகதள  ஆய்வு
யசெய்யும் தபதோது அவைரின்  கல்வி புலம்,  மண் செதோர்ந்தை யசெழுதமயதோன வைதோழ்வைனுபவைம்,  மற்றும்
யதைதோடர் எழுத்துப்பயிற்சியினுடதோக அவைர் யபற்றே எழுதைதோளுதமயின்  கதோரணமதோக   இத்தைதகய
இருதவைறுபட்ட இலக்கிய விமர்சென தகதோட்பதோடுகளின் அடிப்பதடகளிலும்     வைடிவைம் மற்றும்
உள்ளடக்கம்  செதோர்ந்தும்   அவைரின்  பதடப்புகள்  ததைர்ச்சி  யபற்று  மக்களுக்கதோன
கதலப்பதடப்புகளதோக  அதவைகள்  விளங்குகின்றேன.   யபருமதோள்முருகனின்  முதைல்   நதோவைலதோன
ஏறுயவையில் நதோவைலில் யதைதோடங்கி இறுதியதோக அவைர் எழுதிய ஆளவைரதோயன் அல்லது அர்த்தைநதோரி
வைதரயிலதோன    அதனத்து  நதோவைல்களுதம   அதமப்பியம்  அல்லது  நவினத்துவைம்  செதோர்ந்தை
வைடிவைச்யசெம்தமதயயும்   அததை  தநரத்தில்  மக்களுக்கதோன/மக்களின்  எதைதோர்த்தை  இயல்பதோன
வைதோழ்தவை பிரதியயடுக்கும் உள்ளடக்கத்ததையும் யகதோண்டதவைகளதோக விளங்குகின்றேன.  

  கட்டுக்தகதோப்பதோன வைடிவைச்யசெம்தமயும்,  அதமப்பியம் செதோர்ந்தை நவினத்துவை பதடப்புகள்
மட்டுதம  சிறேப்பதோனதவைகள்  ,  உள்ளடக்கம்  உயிர்ப்புடன்  இருந்து  வைடிவையசெம்தமயற்றே
பதடப்புகள் சிறேப்பற்றேதவைகள் என்றும் அறுதியிட்டு கூறிவிடமுடியதோது. இந்தை அடிப்பதடயில்
யபருமதோள்முருகன் எழுதிய துயரமும் துயர நிமித்தைமும் என்றே தைதலப்பிட்ட விமர்சென கட்டுதர
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யதைதோகுப்பு   நூலில்  ,பதோமதோவின்  “கருக்கு”  நதோவைல் மீது தவைக்கும்  விமர்செனத்தில்  அதைன்  வைடிவை
யசெம்தமதய  குதறேகூறுவைதைதன  ஏற்க  இயலதோது.  யபருமதோள்முருகனின்  நதோவைல்களில்  உள்ள
கதைதோபதோத்திரங்களின்  உள்  உணர்வுகள்  மற்றும்  அவைற்றின்  யவைளிப்பதோடுகள்  எப்படி  யவைகு  சில
செந்தைர்பங்களில்  எதைதோர்த்தைத்துக்கு  முரனதோனததைதோ  அதைற்கு  மதோறேதோக   கருக்கு  நதோவைலின்
கதைதோபதோத்திரங்கள்  பற்றிய  விவைரதணகள்  ,  அவைற்றின்  உள்  உணர்வுகள்  உண்தமக்கு  மிகவும்
அனுக்கமதோனதவைகளதோகதவை  இருக்கின்றேன.  குறிப்பிட்டுச்   யசெதோல்வைது  என்றேதோல்
மதோயதைதோருபதோகனின்  இறுதி  கதோட்சிகளில்  குழைந்ததை  இன்தமயதோல்  செமுகம்  ஏற்படுத்திய   மன
அழுத்தைத்தின்  கதோரணமதோக  மட்டுதம  யபதோன்னதோ  ஈடுபடும்   இதறேக்கரு  ததைடலின்  தபதோது
அவைளுக்கு  ஏற்படும்  “துள்ளிக்குதித்து  ஓடதவைண்டும்  ,யவைடித்து  சிரிக்கதவைண்டும்”   தபதோன்றே
ஆனந்தைமதோன   மன உணர்வுகள் உண்தமக்கு முற்றிலும் எதிரதோனதவைகளதோகவும் ,யபதோன்னதோவின்
குழைந்ததைதபறு  இன்தமயதோல்  ஏற்பட்ட   மன  வைலிகதள    திதசெதிருப்பும்  தநதோக்கிலுதம
விவைரிக்கப்பட்டு  உள்ளன. தமலும்  யபதோன்னதோ மீது கதோளி யகதோண்டு உள்ள கதோதைல் உணர்வுகள் 70
ஆண்டுகளுக்கு  முந்ததைய  அன்தறேய  செமுக  கதோலகட்டத்து   மனிதைர்களின்   உணர்வுகளின்
யவைளிப்பதோடதோக இல்லதோமல் இன்தறேய கதோலகட்டத்ததை செதோர்ந்தைதைதோகவும் இருப்பதைதன குறிபிட்டுச்
யசெதோல்லமுடியும்.  தமலும்  ததைதோழைர்  மு.செந்திரகுமதோர்  எழுதிய  லதோக்கப்  நதோவைல்  இந்தை
வைடிவைச்யசெம்தம  வைதரயதறேகளுக்குள்  கட்டுப்படதோவிட்டதோலும்  அது  மற்றுயமதோரு
திதரக்கதலஞனதோல்  உலகளதோவிய  திதரப்பதடப்பதோக  விசெதோரதண  என்றே  யபயரில்
யசெம்தமப்படுத்தைப்பட்டு   இருப்பதைதனயும்  நதோம்  இங்கு  கருத்தில்  யகதோள்ள  தவைண்டியுள்ளது.
எனதவை  மதோர்சிய-தைலித்திய  பதடப்பதோளிகளும்  ஈழைத்து  தபரதோ.க.சிவைத்தைம்பி  மற்றும்  தபரதோ.
க..தகலதோசெபதி  தபதோன்றே  மதோர்க்சிய  விமர்செகர்களும்   இலக்கியப்   பதடப்புகளின்  வைடிவைச்
யசெம்தமக்கு  இரண்டதோம்  இடத்ததையும்  ,  உள்ளடக்கத்துக்கு  முதைல்  இடத்ததையும்
யகதோடுக்கின்றேதோர்கள்  என்றே  விமர்செனக்தகதோட்பதோட்டுப்   பின்னணியில்  அததை  வைழிகதோட்டுதைலில்
இந்தை  ஆய்வுக்   கட்டுதரயும்  எழுதைப்பட  உள்ளது.   தபரதோ.க.சிவைத்தைம்பி  அவைர்களின்
தநர்கதோணல்கள் அடங்கிய  NCBH  பதிப்பகத்தின் நூல் இந்தை ஆய்வுக்கு வைழிகதோட்டிகள் யதோருமற்றே
எனக்கு   திதசெக்கதோட்டியதோக   அதமகிறேது.  இலக்கியத்ததைச்  செமுதைதோயத்தின்
விதளப்யபதோருளதோகவும்,தைதோக்க  செக்தியதோகவும்  கதோணுகிறேதோர்  தபரதோ.  கதோ.சிவைத்தைம்பி.  எனது  திருச்சி
பிஷப்   தைமிழ் தபரதோ.  க.பூரணச்செந்திரன் அவைர்களின் அதமப்பியமும் பின்அதமபியமும் என்றே
நூல்  மதோர்சிய  விமர்சென  வைழிகதோட்டு  யநறிமுதறேகதளயும்  தைதோண்டி  பதடப்புகதள  பற்றி
சிந்திக்கதவைக்கிறேது.  

யபருமதோள்முருகனின் நதோவைல்கதள யபதோருத்தைவைதரயில் அவைற்றின்  வைடிவைச்யசெம்தமயும்,
உள்ளடக்கமும் ததைர்ச்சி யபற்றேதைதோக  இருப்பதைதோல் அவைற்தறே திதரக்கததையதோக மதோற்றுவைது என்பது
எந்தை  ஒரு  திதரப்பட  இயக்குனருக்கும்  மிகவும்  எளிதைதோக  அதமகிறேது.  தைமிழைகத்துக்குள்  15
ஆண்டுகளுக்குதமல்  நதோதடதோடி  வைதோழ்க்தகவைதோழ்ந்தை  எனக்கு  அந்தை  அந்தை  பிரததைசெத்து
வைட்டதோரவைழைக்கில்  தபசுவைது  தகவைரதோவிட்டதோலும்  அவைற்தறே  புரிந்துக்யகதோள்வைது  என்பது
எளிதைதோனதைதோகதவை  உள்ளது.  என்தனப்தபதோன்றே  மக்கதள  தநதோக்கி  ஓடும்  நதோதடதோடிகளுக்கு   செக
மனிதைர்களுடன்  உறேவைதோடுவைதைற்கும்,  அவைர்களின்  உணர்வுகதள  புரிந்துக்  யகதோள்வைதைற்கும்
யமதோழிதயதோ,  யமதோழியின்  மண்  செதோர்ந்தை  வைட்டதோர  வைழைக்தகதோ   என்றுதம  யபரும்  சிக்கதல
உருவைதோக்குவைதில்தல.  யபருமதோள்முருகனின்  பதடப்புகளில்  உள்ள  யகதோங்கு  மண்  செதோர்ந்தை
வைட்டதோர  வைழைக்குகதள   எல்லதோம்  திதரக்கததையதோக்கதின்  தபதோது   தவைகத்தைதடதய  நதோசுக்கதோய்
கடந்துச்யசெல்லும் யமகதோ தபக் ஓட்டிதய தபதோன்று  என்னதோல்  எளிதில் கடக்கமுடிகிறேது. தமலும்
யகதோங்குமண்டலத்தில்  நதோன்  5  ஆண்டுகளுக்கு  தமல்  பல  ஊர்களில்  வைதோழ்ந்தைவைன்  என்பதைதோல்
பின்னுட்டம்  1 ல்   யபருமதோள்முருகனின்  நிழைல்முற்றேம்  நதோவைதல  திதரக்கததையதோக்க
முயன்றேப்தபதோது  யகதோங்கு  மண்டல  வைட்டதோரவைழைக்தக  புரிந்துக்யகதோள்ள   எந்தை  ஒரு  யமதோழிச்
சிக்கலும் எனக்கு  ஏற்பட்டவில்தல. 
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இலக்கிய  பதடப்புகதள  ஊடகமதோற்றேம்(Media  Change)  யசெய்யும்  தபதோது
குறியியல்(Semiotics)  மற்றும்  அதமப்பியம்(Structuralisum)  செதோர்ந்தும்  சிந்திக்கதவைண்டியுள்ளது.
உதைதோரணத்துக்கு  ஒரு  நதோவைதல  எப்படி  திதரக்கததையதோக  மதோற்றேலதோம்  என்று  சிந்திக்கும்  தபதோது
அந்தை  நதோவைலின்  அதமப்தபயும்,  அந்தை  அதமப்பின்  உட்பதோகங்கதளயும்  ,அவைற்றுக்கு
இதடயிலதோன  யதைதோடரிதணப்புகதள(Syntagm)  பற்றி  அவைதைதோனிக்க  தவைண்டியுள்ளது.  இந்தை
அடிப்பதடயில்  ஒரு  நதோவைதல  கதோணும்  தபதோது  அது  பல  அத்தியதோயங்களதோக  பிரிக்கப்பட்டு
உள்ளது  என்பது  எளிதில்  புலப்படும்.  ஒவ்யவைதோரு  அத்தியதோயமும்  ஒரு  குறிப்பிட்ட  நிகழ்தவை
பலதவைறு  கதோட்சிகளின்  ஊடதோகதவைதோ  அல்லது  பதோத்திரங்களின்  உள்மன  யவைளிப்பதோடதோகதவைதோ
யவைளிப்படுத்துகிறேது. நிகழ்வுப்  தபதோக்கில் பதோத்திரங்கள் ஒருவைருடன் மற்றேவைர் தபசிக்யகதோண்டும்
இருக்கலதோம்.  தமலும்  அந்தை  கதோட்சிக்குள்  பங்தகற்க்கும்  கதைதோபதோத்திரங்கள்,  யபதோருட்கள்  (Set
Properties)  பற்றிய    ததைதவையதோன  விவைரங்களதோகக்  கூட  இருக்கலதோம்.  சில  செமயங்களில்
பதோத்திரங்கள் பின்தனதோக்கிய இறேந்தைகதோல  நிதனவுகளில் முழுகவும்   செதோத்தியங்கள் இருக்கிறேது.
இறேந்தைகதோல நிதனவுகளில் கதைதோபதோதிரங்கதள அடிக்கடி முழுகடிக்கும் உத்தி(Flshback) நதோவைலுக்கு
உகந்தைதைதோக இருந்தைதோலும் திதரக்கததையின் இலக்கணத்துக்கு அது யபதோருந்தைதோதைதைதோக  இருக்கிறேது.
யபருமதோள்முருகனின்  நதோவைல்கதள  திதரக்கததையதோக்கம்  யசெய்ய  முயலும்   எந்தை  கதலஞனும்
இந்தை சிறு இடர்பதோட்தட எதிர்யகதோண்தட  ஆகதவைண்டும்.    தசெக்கிள் பழுதுபதோர்க்கும் கதடயில்
யகதோடுக்கபடும்  வைண்டி  எப்படி  எல்லதோம்  பழுதுபதோர்பவைரதோல்  பிரிக்கப்பட்டு
யசெப்பனிடபடுகிறேததைதோ  பின்பு  மீண்டும்  இதணக்கப்படுகிறேததைதோ  அது  தபதோன்தறே  நதோவைதல
நுட்பமதோக  ஆய்ந்து  நதோம்  அறிந்துள்ள  திதரக்கததை  இலக்கணத்தின்  ஊடதோக  திதரக்கததையதோக
மதோற்றேதவைண்டியுள்ளது.  நதோவைல்கதள  திதரக்கததையதோக்கம்  யசெய்வைது  பற்றி  பிறியதைதோரு  நூலில்
விரிவைதோக தபசெலதோம்.
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2. மதோயதைதோருபதோகன் செதோமி யகதோழைந்ததைய யகதோடுத்தைதைதோ?

நதோத்திகம்  தபசுதவைதோர்க்கும்,  செதோமி  தநரில்  வைரதோது,  யகதோழைந்ததைதய  யகதோடுக்கதோது  என்று
நம்புதவைதோர்க்கும்,  மதோயதைதோருபதோகன்   மதலக்தகதோவிலும்  அந்தை  கற்செதோமிகளும்,  அவைற்றுக்குச்
யசெயப்படும்   பூதசெகளும்,  ததைதரதோட்டமும்  அர்த்தைமற்றேதவைகளதோக  இருக்கலதோம்.  எழுபது
ஆண்டுகளுக்கு  முந்ததைய  வைரலதோற்றுச்சுவைடுகதள  யதைதோட்டுத்தைழுவும்  இந்தை  கததைதய  ஏளனம்
யசெய்ய   இத்தைதகதயதோருக்கு  கதோரணங்கள்  பலவிருக்கின்றேன.  ஆனதோல்  மதோயதைதோருபதோகதன
முழுதமயதோக நம்பிக்கும்பிடும் அந்தை ஊர்கதோரர்களுக்கு தநரில் வைந்து  செதோமி யகதோடுத்தை வைரத்தைதோல்
யபதோன்னதோ  யபறும்  குழைந்ததை  கருவின்  மீது  செந்ததைகப்பட  என்ன  கதோரணம்  இருக்கமுடியும்.
செதோமியின் மீதைதோன பக்திதய விட  இறுகிப்தபதோன செதோதியக்கூறுகளும் அதைன் பின்னணியில் உள்ள
நிலவுடதம  வைர்க்கத்து  ஆண்தடகளின்  ஆண்டதோன்  மனப்பதோன்தமயும்   தைவிர  தவைறு  எந்தை
கதோரணங்கதளயும்  கதோண இயலவில்தல. செதோதிதய வைர்க்கமதோக எழுந்து நிற்கும் இந்திய நதோட்டில்
ஆண்டதோன்  செதோதிதய  தசெர்ந்தை  யபதோன்னதோ  திருவிழைதோவின்  தபதோது  செதோமியின்  அருளதோல்  குழைந்ததைக்
கருதவை  யபற்றேதோள் என்று  ஆண்டதோன்கள் நம்புவைதைற்கு யதோயதைதோரு செதோத்தியமும் இல்தல. திருமண
உறேவுகளில் செதோதியக் கலப்தப தைன் நில உடதம வைர்க்க நலன்கள் பதோதிப்பதடய கூடதோது என்றே
முதைன்தமயதோன  கதோரணத்துக்கதோக  எதிர்க்கும்  ஆண்தடகள்  திருவிழைதோவில்  யபதோன்னதோ  யபற்றே
குழைந்ததைக்கருதவை எதிர்ப்பதில் எந்தை ஒரு வியப்பும் இல்தல.  

பதின்மவையதில்  சிறேதோர்களுக்கு  ஏற்படும்  எதிர்பதோலின  ஈர்ப்தப  தபதோன்தறே
யபதோன்னதோவுக்கும் அவைளின் பதின்ம வையதில்/பதினதோன்கு வையதில்  அவைள் யபரியவைளதோன பின்பு
அவைளின்  கதோட்டில்  தவைதலயசெய்யும்   பண்தணயத்தைதோள்    சிறுவைன்  செக்தி  மீது  ஈர்ப்பு
ஏற்படுகின்றேது.  அவைள்  அறிவிலும்  மனதிலும்  வைட்டமிட்ட  செக்தி,   சிறுவையதில்  அவைளுடன்
விதளயதோடித்திரிந்தைவைன்  தைதோன்.  வையது  வைந்தை  பதின்ம  வையதில்  அவைள்  யகதோண்ட
கற்பதனகளுக்கும்,கனவுகளுக்கும்  முகம்  யகதோடுத்தைவைன்  தைதோன்  இந்தை  செக்தி.  செக்தியின்  மீதைதோன
இத்தைதகய  நிதனவுகள்   திருவிழைதோவில்  யபதோன்னதோவின்  குழைந்ததைக்கரு  ததைடலில்  தபதோது
இயல்பதோகதவை  ஏற்படுகின்றேது.  செக்தி  தபதோன்றே  முகததைதோற்றேம்  உதடய  ஒருவைதன  திருவிழைதோ
ததைடலின்  தபதோது  கண்டு   தைவிர்கின்றேதோள்  யபதோன்னதோ.    முன்  எந்தை  பரிச்யமும்  இல்லதோதை
புதுமுகத்ததைதோடு தைரிசெனம் யகதோடு என்று மதோயதைதோருபதோகதன தவைண்டுகின்றேதோள் யபதோன்னதோ. 

ஆண்டதோன் வைர்க்கத்து  வீடுகளில்/கதோடுகளில் யபரும்பதோலும் பண்தணயத்து ஆட்களதோக  ,
ஆடு,மதோடு  தமய்பவைர்களதோக  தவைதல  யசெய்தவைதோர்  செமுகத்தில்  ஒடுக்கபட்ட  தைலித்  செமுகத்து
சிறேதோர்கள் என்றே செமுக பின்னணியில் பதோர்க்கும் தபதோது செக்தியின் மீதைதோன யபதோன்னதோவின் பதின்ம
வையது  கனவுகள்  செதோதியத்துக்குச்   செவைதோல்  விடுபவைனதோக  தைதோன்  இருக்கின்றேன.  செக்தி  தபதோன்றே
முகமுதடயவைதன தைவிர்க்கும்  யபதோன்னதோ  கன்னிச்செவைரம்  கூட யசெய்யதோதை தபயதன  ,கழுத்தின்
இருபுறேமும்  சுற்றி  மதோர்பில்  விழுந்தை  துண்டுடன்  தநரில்  கதோணுகின்றேதோள்.  யபதோன்னதோ  அவைள்
வைதோழ்வில் இதுவைதர கண்ட யதோர் தபதோன்றும் அவைன் இல்தல. கண்கதள மூடி திறேந்தைதோலும் அவைன்
முகம்  மனதில்  பதிய  மறுக்கின்றேது.  அவைன்  முகத்தின்  பதோகங்கள்  மட்டும்  தைனித்தைனியதோக
நிதனவுக்கு  வைருகின்றேது.  நிலத்தில்  தைவைழும்  மதோனுட  உருவைம்  அவைன்  என்றேதோலும்
,யபதோன்னதோவுக்கு  அவைன் செக்திக்கு  தைன்  உடலின் ஒரு  பதோகத்ததை அளித்தை மதோயதைதோருபதோகனதோகதவை
கதோட்சியளிகின்றேதோன்.  இருவைரும்  தகதகதோர்ந்து  நடக்கின்றேதோர்கள்.  அவைள்  கதோதைருதக  “புட்டு
திங்கலதோமதோ  “  என்கின்றேதோன்    அந்தை  யபயரற்றே  மதோனுட  சிவைன்.  இந்தை  இடத்தில்
கிழைவி,சிவைன்,பிட்டு,யபரம்படி  ஆகிய  புரதோண  ,யதைதோன்ம  நிகழ்வு  வைதோசெகர்களுக்கு  நிதனவில்
வைரதோமல்  தபதோகதோது.  மதோனுட  சிவைன்  அவைளுக்கு  யசெல்வி  யசென்று  யபயரிட்டு   புட்தட
ஊட்டுகின்றேதோன். அவைளும்.…
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புட்டு  தின்றேவைர்கள்  மதோயதைதோருபதோகனதோய்  உடல்  ஒட்டி  நடந்து  ஆரதோவைதோரம்  ஏதும்  அற்றே
இடத்துக்கு யசெல்கின்றேதோர்கள். அந்தை மதோனுட சிவைன் கவுண்ட வைடிவில் வைந்தைதோனதோ , தைலித் வைடிவில்
வைந்தைதோனதோ  என்றே  தகள்விகள்  செதோதியவைதோதிகளுக்கு  இயற்தகயதோகதவை  எழைத்தைதோன்  யசெய்யும்.  ஈசென்
எந்தை செதோதி வைடிவில் வைந்தைதோல் என்ன? செதோதியவைதோதிகளுக்கு ஈசெதனவிட செதோதி தைதோன் அதிக  முக்கியம்
என்பது  திருச்யசெங்தகதோடு  மற்றும்  நதோமக்கலில்   அவைர்கள்  இந்தை  நதோவைலுக்கு  எதிரதோக   ஆற்றிய
புத்தைக  எரிப்பு  எதிர்விதனகள்  மற்றும்  நதோமக்கல்  மதோவைட்ட  அரசு  இயந்திரத்தின்
கட்டப்பஞ்செதோய்த்துகள்  முலம் புரிந்துக்யகதோள்ள முடிகின்றேது. 

இந்து  மதை  செதோதிய    சிந்தைதனப்தபதோக்கில்  செதோமி  இதடச்செதோதி  மதோடுதமய்ப்பவைவைனதோக
இருந்தைதோல்  அவைதர  “அவைன்”  என்று  செதோதிய  படிநிதலகளுக்கு  உட்படுத்தி   “ன்”  விகுதியுடன்
அதழைப்பதைதன  யசென்தன திருவைல்லிக்தகணி பதோர்த்தைசெதோரதி தகதோவிலில் கதோண முடிந்தைது.  அரசு
தவைதலக்கதோன ததைர்யவைழுதை திருவைல்லிக்தகணியில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்குச்யசென்றே  மதனவிக்கு
துதனயதோகச்  யசென்றே  தபதோது  தகதோவிலுக்கும்  யசெல்ல  தநர்ந்தைது.  செதோமிப்படங்கதள  விற்கும்
குடுமிக்கதோரர்  கண்களில்  பட்டதோர்.  அவைருடன்  தபசுதகயில்  அவைர்  கதோஞ்சியில்  சுயநிதி  கதல-
அறிவியல்  கல்லூரியில்  தைமிழ்  ஆசிரியரதோக  தவைதல  யசெய்தைதைதோகவும்   ,  அவைர்  செமஸகிருதைப்
பட்தடய  படிப்பு  படித்து  இருதைதமயதோல்  அதனத்து  செதோதியினரும்  அர்செகர்  ஆகலதோம்  என்றே
திட்டத்தின்  கீழ்  செமஸகிருதை  ஆசிரியர்  தவைதலப்  யபற்றேதைதோகவும்  கூறினதோர்.  இப்தபதோது  அந்தை
தவைதலயும்  இல்லதோதமயதோல்  அரசு  செம்பளம்  வைதோங்கிக்யகதோண்டு  சும்மதோ  இருப்பதைதோகவும்  அந்தை
சும்மதோ  இருக்கும்  தநரத்தில்  செதோமி  யபதோருட்கதள  விற்பதைதோகவும்  கூறினதோர்.  தபச்சின்  இதடதய
யபதோருமதோள்  செதோமி  கருப்பதோக  இருபதைன்  கதோரணத்ததை  பற்றி  தகள்வி  எழுந்தைது.  மதோடு  தமய்த்தை
இதடச்செதோதிகதோரன்  “இதடயன்”  தைதோதன  “இவைன்”  என்று  பதோர்த்தைசெதோரதிதய  பற்றி  யவைகு
செதோதைதோரணமதோகக் கூறினதோர்.  சிவைன் என்ன  ,  யபருமதோள் என்ன எந்தை செதோமியும் செதோதிய படிநிதலயில்
கதடசி கீழ் படிக்கட்டில் அவைதைதோரம் எடுத்து இருந்தைதோல் அவைரும் ஒடுக்கப்பட்ட தைலித் தைதோன்.  
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3. செமஸகதோ நதோரதோயணப்பதோவும் மதோயதைதோருபதோகன் நல்லுப்தபயன்  
சித்தைப்பதோவும்

என்னத்தைதோன்  கட்டுக்தகதோப்பதோன  செதோதிக்குள்  அடங்கும்  வைதோழ்க்தகதய  மனிதைர்கள்
வைதோழ்ந்தைதோலும் செதோதி-மதைச்  செமுக மரபுகதள உதடக்கதவைண்டிய ததைதவை வைரலதோற்றின்  இயக்கப்
தபதோக்கில் அவைர்களுக்கு  இருந்துக்யகதோண்டு  தைதோன் இருக்கிறேது.  செமுக  மரபுகதள  உதடக்க சில
மனிதைர்களதோவைது  முன்னிற்பதும்  அவைர்களின்  அனுபவை  அறிவின்  வீச்சின்  தைவிர்க்க  இயலதோதை
அம்செமதோகின்றேது.  அத்தைதகய  கதைதோபதோத்திரங்கதள  செம்ஸகதோரதோ  நதோவைலிலும்  ,மதோயதைதோருபதோகன்
நதோவைலிலும்  கதோண  முடிகின்றேது.  பிரதோமணர்கதள   தைவிர்த்து  தவைறு  யதோரும்  புகமுடியதோதை
அக்ரகதோரத்தில் உள்ள  தைன் வீட்டில் நதோட்டியமதோடும் யபண்தண மதனவியதோக  யகதோண்டுவைந்து
தவைக்கின்றேதோன்  நதோரதோயணப்பதோ.  தைன்  செதோதிய  உறேவுகதள  அவைர்கள்  யகதோண்டு  உள்ள  தவைதிக
மனநிதலக்கதோரணமதோக  தூற்றுகிறேதோன். அவைதன அவைன் செதோதி பதோர்பனர்கள்  செதோதி விலக்கு யசெய்ய
முயலுதகயில் முசெல்மதோனதோக மதோறுதவைன்  என்றும் மிரட்டுகின்றேதோன். 

செம்ஸகதோரதோவில்  சுயசெதோதி  யவைறிதய  எதிர்யகதோள்ளும்  தமய  கதைதோபதோத்திரமதோக  மிளிரும்
நதோரதோயணதோப்பதோ   தபதோன்று  மதோயதைதோருப்பதோனில்     நல்லுப்தபயன்   சித்தைப்பதோ  கதைதோபதோத்திரம்
சுயசெதோதிக்கு  எதிரதோக  அதைன்  யகதோடுதமகதள  தபசும்  ,சுயசெதோதி  முட்டதோள்  தைனங்கதள,கிரதோப்பு
யவைட்டினதோலும்  குத்தைம்  யசெதோல்லும்  செமுகக்   கிறுக்குத்  தைனங்கதள   எதிர்க்கும்  துதணக்
கதைதோபதோத்திரமதோக  மிளிர்கிறேது.  மதோயதைதோருபதோகன்  ஊர்   ததைவுடியதோத்  யதைருவில்  நுதழைந்தை  அவைர்
அப்பதன அம்மதோவிடம் ஆறுவையதில் கதோட்டிக்யகதோடுத்தை  அவைரின் கலகமனம் கதடசிவைதரயில்
நிரந்தைரமதோக  அவைர்  வைதோழ்யவைங்கும்  பயணிக்கின்றேது.  அப்பனுடன்  சிறுவையதில்  ஏற்பட்ட
பனிப்தபதோரின் இறுதிக்கட்டமதோய் அப்பனின் கதோதல உதடத்தை நல்லுப்தபயன் வீட்தடவிட்டு
ஓடிப்தபதோய்,  ஊர்சுற்றியதோக  மதோறிப்தபதோய்  உலக  நடப்புகதள  உணர்ந்தைவைரதோகின்றேதோர்.  தைன்
நிலபதோகத்ததை  செதகதோதைரர்களிடம்  இருந்து  யபறுவைதைற்கு  தைன்  உள்ளதோதடதய  அவிழ்த்துக்கதோட்டி
தபதோரதோடுமளவுக்குத் துணிகின்றேதோர். அவைர் பண்தணயத்து ஆளுங்கதோரப்தபயன் யவைடியன் ஆக்கி
தவைக்கும்  செதமயதலச்   செதோபிடுகின்றேதோர்.   “ஆளுங்கதோரப்தபயன்  ஆக்கிதவைத்தை  யசெதோத்ததை
செதோப்பிட்டு விட்டு கவுண்டனு திரியுறேதோதன” என்று யதோரவைது தபசினதோல்   “செக்கிலிச்சி  மணப்பதோ...,
செக்கிலிப்தபயன் மட்டும் நதோறுவைதோனதோ “ என்று அவைர் செதோதிக்கதோரர்களின் தைலித் யபண்கள் மீதைதோன
பதோலியல்  மீறேல்கதள  நறுக்கதோக  சுட்டிக்கதோட்டுகின்றேதோர்.  பண்தணக்கதோர  தபயன்  யவைடியன்
யரதோம்ப  செமத்து.  யதோர்  எந்தை  தகள்வி  தகட்டதோலும்  நல்லுப்தபயதனப்  பற்றி  பதில்
யசெதோல்லமதோட்டதோன்.  செதோரதோயம்  யகதோடுத்தைதோலும்  வைதோதய  திறேக்கமதோட்டதோன்.  இந்தை  இரு
கதைதோபதோத்திரங்கள்  மூலம்  எதிர்கதோலத்தில்  செம்ஸகதோரதோதவை  தபதோன்றே  ஒரு  நதோவைதல
யபருமதோள்முருகன் பதடக்க செதோத்தியங்கள் அதிகம் உண்டு.

தைலித் சிறேதோர்கதள பற்றிய கதோட்சிகள் மதோயதைதோருபதோகனில் மிகக்  குதறேவுதைதோன் என்றேதோலும்
கததையின்  தபதோக்கிற்கு  அந்தை  பதோத்திரங்கள்  ஆற்றும்  பங்கு  மிகவும்  அவைசியமதோனதைதோகின்றேது.
யபதோன்னதோவின் சிறுவையது நண்பன்/தவைதலக்கதோரன்  செக்தி அவைளின் முதைற்  கதோதைலதோனதோகின்றேதோன்.
கதோளியின்  நல்லுப்தபயன்  சித்தைப்பதோ  மற்றும்  அவைரின்   பண்தணயத்து  ஆள்  யவைடியன்  என்றே
சிறுவைன் ஆகிய  இந்தை இரு கதைதோபதோத்திரங்களும் கததைக்கு ,குறிப்பதோக கதோளியின் குழைந்ததைப்தபறு
இனதமயதோல்  ஏற்பட்ட  துயர,  செமுகஅவைமதோன  மதனதோநிதலதய  மதோற்றே  தநரடியதோகவும்
மதறேமுகமதோகவும்  உதைவுகின்றேது.  அததைதபதோன்று  யபதோன்னதோவின்  திருவிழைதோ  குழைந்ததை  கரு
ததைடலின் தபதோது இதணயும் யபயரில்லதோதை,செதோதி யதைரியதோதை ,  கன்னிச்செவைரம் கூட யசெய்யதோதை ஈசென்
கதைதோபதோத்திரம்  தைதோன்  தநற்று    யபருமதோள்முருகதன  நதோமக்கல்  அரசு  அலுவைலகத்தில்
கட்டபஞ்செதோயத்து  யசெய்தவைதோரிடம்  தககட்டி  நிறுத்தியது.  அததை  கதைதோபதோத்திரம்  தைதோன்  இன்று
அவைதர  நீதிமன்றேத்தின்  மூலம்  விடுவித்து  புதியதைதோக  கவிததை  நூதல  எழுதை  தவைத்து
தவைடிக்தகப்பதோர்கின்றேது.      எழுத்ததை  எழுத்தைதோல்  யவைல்ல  இயலதோதைவைர்கள்  தைதோன்  செமுகத்தில்
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உண்தமயில்   மிக  யபரிய  தகதோதழைகளதோக  ,எழுத்தைதோளர்கள்  மீது  செமுக  கூட்டு  வைன்முதறேயில்
ஈடுபட்டுக்யகதோண்டு  யபதோய்யதோக   விரர்கதளப்  தபதோன்றே  ததைதோற்றேத்துடன்  நிற்கின்றேதோர்கள்.
உண்தமயதோன  கதலஞன்  செதோதிய-செமுக  கதோய்ச்செலில்   இடர்பட்டு  கீதழை  விழுந்தைதோலும்  மீண்டும்
எழுந்து  நின்று  மீண்டும்  கவிததை  நூல் எழுதுவைதோன்,  கததைகதள  பதடப்பதோன்.  யபதோன்னதோவுக்கு
குழைந்ததை கருத்  தைதோனம் அளிக்கும் அந்தை யபயர் யதைரியதோதை ஈசென் கதைதோபதோத்திரத்ததை யபதோன்னதோவின்
சுயசெதோதிக்கதோரனதோக  எழுத்தைதோளர்  யபருமதோள்  முருகன்  பதடக்கதோமல்   எந்தைசெதோதியுமற்றேவைனதோக
பதடத்தைதமக்கதோக எதிர்கதோல செமுகம் அவைருக்கு நன்றிகடன் பட்டு உள்ளது. 

தைமிழ்  நதோட்டில்   யசெயற்தக  கருவுறுதைல்  தமயங்கள்  அதிகமுள்ள  யகதோங்கு மண்டலத்து
ஈதரதோடு,  தகதோதவை,  தபதோன்றே  நகரங்கதள  சூழ்ந்து   வைதோழும்  மக்கள்  ,  குறிப்பதோக  இந்தை
மதோயதைதோருபதோகதன  எரித்து  திருச்யசெங்தகதோடு  மதலவைதோழும்  எம்  ஈசெதன  நஞ்சுண்ண  தவைத்தை
செதோதிபற்று  உதடய  மக்கள்,  தைன்  யசெதோந்தை   மருத்துவை  ததைதவைகளுக்கதோகக்   கூட  தவைற்று  செதோதி
மனிதைர்களிடம்  இருந்து இரத்தை தைதோனம்,  கருமுட்தட தைதோனம்,விந்தைணு தைதோனம்,  உடலுறுப்புகள்
தைதோனம்  என்று எதைதனயும் யபறேதோமல் தைன் சுயசெதோதி கவுரவைத்துடன் வைதோழை  எல்லதோம் வைல்ல ஈசெதன
மனமுருகி பிரதோர்த்தைதன  யசெய்தவைதோம். 

ஓம் நமச் சிவைதோய !

ஓம் நமச் சிவைதோய !

ஓம் நமச் சிவைதோய !
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4. கூளமதோதைதோரி நதோவைலின்  தைலித் சிறேதோர் பதோத்திரங்களின் 
அறிமுகக்கதோட்சிகள்

இதுயவைன்ன  முழுதமயதோன  தைலித்  நதோவைலதோ  என்று  வியக்கதவைக்கும்  மதனதோநிதலதய
வைதோசெகர்களுக்கு  ஏற்படுத்தும்  அளவுக்கு  இந்தை  கூளமதோதைதோரி   நதோவைல்  தைலித்  சிறுவைதன
கததைத்தைதலவைனதோகக் யகதோண்டு யபருமதோள்முருகன் அவைர்களதோல் எழுதைப்பட்டுள்ளது. தக ததைர்ந்தை
தகதோவில்  சிற்பியின்  தகதோபுர  சிற்பங்கள்  தபதோன்றே  யசெய்  தநர்த்தியுடன்  கததையின்  முக்கிய
கதைதோபதோத்திரமும் மற்றே பிறே 

துதண கதைதோபதோத்திரங்களும்  வைடிவைதமக்கப்பட்டு உள்ளன.  யசெல்வைன் என்றே சிறுவைதன
தைவிர்த்து  மீதி  அதனத்து  சிறேதோர்களுதம  செக்கிலியர்   என்றே  தைலித்  செமுகத்ததை  தசெர்ந்தைவைர்களதோக
சித்ரிக்கப்பட்டு  உள்ளதோர்கள்.  யசெல்வைனின்  அப்பனிடம்  ஆண்டு  கூலிக்கு  தவைதலச்  யசெய்யும்
சிறுவைன்  கூதளயன்  என்கின்றே  கூளமதோதைதோரி.  கூதளயன்  அவைனுதடய  அப்பனதோல்  யசெல்வைனின்
அப்பனிடம்  ஆண்டு ஆண்டுக்கு யகதோத்தைடிதமயதோக அடமதோனம் தவைக்கப்படுகின்றேதோன்.   ததை
மதோதை  யபதோங்கலுக்கு  முந்ததைய  பயிர்  அறுவைதடயின்  மிச்செமதோய்  கதோடு  தைரிசெதோய்  கிடக்க,
பட்டிப்யபதோங்கலுக்கு  பின்  ஆடு  தமய்க்க  அங்கு  வைரும்  கூதளயனுடன்  யதைதோடங்கும்  இந்தை
யநடுங்கததை   அவைனின்  இறுதி  முடிவுடன்  அடுத்தை  ததை  மதோதைத்தில்  நிகழ்கதோல ஓட்டத்தில்  ஓடி
நிதறேவைதடகின்றேது. 

 கூதளயன்,வைவுறி,யசெவிடி,யநடும்பன்,யமதோண்டி ஆகிய விவைசெதோயம் செதோர்ந்தை தவைதலகதள
யசெய்யும் இந்தை தைலித் செதோதி அடிதம சிறேதோர்களின் இன்ப துன்பங்கள்  ,  அவைர்களுகிதடதய ஆன
நட்புகள்  ,எதிர்பதோலின  பதின்மவையது  யநருக்கங்கள்  ,கவுண்ட  செதோதி  சிறுவைன்  யசெல்வைனுடனதோன
செதோதி  ஒழுங்தக  மீறேதோதை  உறேவைதோடல்கள்  ,விதளயதோட்டுகள்  என்று  கட்டதமக்கப்பட்டு
பயணிக்கின்றேது இந்தை நதோவைல்.   அவைர்கள் யதைதோழில் கவுண்டர் செமுகத்து  நிலவுடதமயதோளர்களின்
ஆடு,மதோடுகதள   தமய்ப்பது  ,  பரதோமரிப்பது  மற்றும்   கவுண்டர்  செமுக  நிலங்களில் விவைசெதோயம்
செதோர்ந்தை  தவைதலகதளச்   யசெய்வைது  என்று  இருந்தைதோலும்  அவைர்களுக்கு  என்றே  சிறுவைர்  உலகம்
அவைர்கள் ஆடுகதள தமய்க்க கதோட்டுக்கு யசெல்லும் தபதோதுதைதோன் அதமகின்றேது.  ஆடு தமய்க்கும்
தவைதலயினுடதோக இவைர்கள் பல்தவைறு விதளயதோட்டுகதள விதளயதோடத்தைதோன் யசெய்கின்றேதோர்கள்.
கதோலமும்  ,நிலமும்  செதோர்ந்து  கிதடக்கும்  பனங்கிழைங்கு,  பனம்பழைம்,
தவைர்கடதல,யவைள்ளரிப்பிஞ்சு  ,கதோதட முட்தட    தபதோன்றே இயற்க்தக உணவு யபதோருட்கதள
ததைடிப்யபற்று பகிர்ந்து உண்ணுகின்றேதோர்கள்.

மற்றுயமதோரு    கவுண்டர்  வீட்டில்  ஆளுங்கதோரியதோக   தவைதல  யசெய்யும்  வைவுறி
கூதலயதனவிட  ஒன்றிரண்டு  வையது  சிறியவைள்.  ஒன்றேதோய்  ஆடு  தமய்ப்பதைதோல்,  கூதளயனுடன்
சிதனகம்.  அவைள் கணக்கில் யகட்டி.  பதோண்டி என்றே பல்லதோங்குழி  ஆட்டத்தின் கணிதை யநளிவு
சுளிவுகதள  அறிந்தைவைள்.  அவைளின்  வைருட  கூலிதயக்கூட  நிதனவில்  தவைத்து  இருப்பதோள்.
வைருடக்கூலி  எவ்வைளவு  ,அப்பன்  வைதோங்கிய  முன்பணம்,  கவுண்டரிடம்  இருக்கும்  மீதி  என்று
செரியதோக  கணக்குதவைத்து  இருப்பதோள்.   கூதளயனுக்கு  எதுவும்  நிதனவில்  இருக்கதோது  ,அததை
பற்றிய  அக்கதறேயும்  இருக்கதோது.  யதோதரதோ  கூலி  தபதோசுரதோங்க  யதோதரதோ  வைதோங்கறேதோங்க  எப்படி
இருந்தைதோலும்  நதோம  தைதோதன  ஆடு  தமச்சி  ஆதவைதோணும்  என்றே  மனப்பதோன்தமயில்  இருக்கிறேதோன்.
என்னத்தைதோன் கூதளயனுக்கு கணக்கு வைழைக்கு வைரதோது என்றேதோலும் அடுத்தைமுதறே ஆண்டு கூலிதய
கவுண்டரிடம் அப்பன் தபசும் தபதோது இரண்டு தவைதலக்கு இரண்டு கம்மஞ்தசெதோத்து உருண்தட
பத்தைதோது எனதவை நதோன்கு உருண்தடகளதோக தகட்கச்  யசெதோல்லதவைண்டும் என்றே வையிற்றுக்கணக்கு
பற்றி  சிந்தித்துக்யகதோண்டு  இருந்தைதோன்.  தைனக்கு  மூன்று  உருண்தடகள்  மீதி   ஒன்தறே  கதோக்தக
குருவி,  மற்றும் உண்ணும்தபதோது தமதோப்பம் பிடித்து வைரும் பூச்சி என்றே கதோட்டில் திரியும் நட்பு
நதோய்க்கும் தபதோடலதோதம என்றே இயற்க்தக மீது அன்பு செதோர்ந்தை சிந்தைதனயில் இருந்தைதோன். 

17



நம் தைமிழ் செமுகத்தின்  கதடதகதோடியில் செதோதிய கட்டதமப்பின் இறுதிப்  படிகட்டுகளில்
வைதோழும்  எதைதோர்த்தை  மனிதைப்   பிரதிகள்  தைதோன்  இந்தை  வைவுறியும்,  கூதளயனும்  என்றே  நிதலயில்
இவைர்களுக்கு கவுண்டரின் மகன் யசெல்வைதன தபதோன்று அரசு பள்ளியிலதோவைது படிக்க வைதோய்ப்புகள்
கிதடக்குமதோயின்  அல்லது  அவைர்களின்  யபற்தறேதோர்கள்  அத்தைதகய  வைதோய்ப்புகதள
உருவைதோகித்தைருவைதோர்கள்  எனில்  அல்லது  அவைர்கள்  கவுண்டர்  செமுகத்துக்கதோன  விவைசெதோய  அடிதம
தவைதலகளில் இருந்து அரசெதோல்/அரசியல்-செமுக இயக்கங்களதோல் விடுவிக்கப்படுவைதோர்கள் எனில்
வைவுறிதய  தபதோன்றேவைர்கள்  பனியரண்டதோம்  வைகுப்பு  முடித்து  ஆசிரியர்  பயிற்சி  யபற்று
ஆசிரிதயகளதோகவும்  ,  கூதளயதன  தபதோன்றேவைர்கள்  பத்தைதோம்  வைகுப்பு  முடித்து  யதைதோழில்  கல்வி
பயின்று யதைதோழிலதோளர்களதோகவும் நம் செமுகத்தில் மறுபிரதி/மறுஅவைதைதோரம்  எடுக்க செதோத்தியங்கள்
முழுதமயதோக   உள்ளது.  கதோமரதோசெர்  யகதோண்டுவைந்து  மதியஉணவு  திட்டத்துக்குப்  பின்னும்,
யபரியதோரின்  செதோதியயதோழிப்பு  தபரதலக்குப்  பின்னும்   இவைர்கள்  செதோதியடிப்பதடயில்  விவைசெதோய
தவைதலயதோட்களதோக மட்டுதம இன்னும் இருப்பது  என்பது தைமிழ் செமுகத்தில்  கடந்தை ஐம்பது
அறுபது  ஆண்டுகளதோக   நதடமுதறேப்படுத்தைப்பட்ட  செமுக  நலன்  செதோர்ந்தை    சீர்திருத்தைங்களின்
தபதோதைதோதமதய  உணர்த்துவைதைதோகவும்   செதோதி  அடிப்பதடயற்றே  செமுகத்ததை,  உதழைப்பவைனுக்கு
மட்டுதம நிலம் யசெதோந்தைம் என்றே யகதோள்தகதய முன்தவைக்கும் செமுகத்ததை தநதோக்கிய பயணத்ததை
முன்யனடுக்க தவைண்டியுள்ளதைன் அவைசியத்ததையும்  உணர்த்துகின்றேது.

முதைலதோளித்துவை  செமுகத்திதன  தநதோக்கிய  தைமிழ்  இன  மக்களின்    பயணம்
ஆங்கிதலயர்களின் அரசு ஆட்சி அதிகதோரம்  கதோரணமதோக 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்தப யதைதோடங்கிய
நிதலயிலும்  இன்னும்  தைமிழ்நதோடு   அதர  நிலபிரபுத்துவைம்,  அதர  முதைலதோளித்துவைம்  என்றே
இரண்டதோன்  யகட்டதோன்  நிதலயில்  இருபது  என்பது  தைதோன்  ஒடுக்கப்பட்ட  தைலித்  மக்கதள
குறிப்பதோக  இந்தை  நதோவைலில்  கதோட்டப்படும்  தைமிழ்  நதோட்டின்  தமற்கு  பகுதியில்  உள்ள   யகதோங்கு
மண்டலதில்  வைதோழும்  ஒடுக்கப்பட்ட    செக்கிலியர்   செதோதி   மக்கதள   நிலத்தின்  உள்தளதய
அடிதமச் செங்கிலிப்தபதோட்டு அடக்கி தவைத்து உள்ளது என்தறே முடிவுக்கு வைரதவைண்டியுள்ளது.
நிலம் செதோர்ந்தை விவைசெதோய உற்பத்திமுதறே செமுதைத்ததை விட மின்செதோர இயந்திரங்கள்,  அதைதன செதோர்ந்தை
உற்பத்தி,  அதைனுடதோக யதைதோழிற்செதோதலகளில் தவைதலயபரும்  நிலமற்றேவைர்கள்  ,  குறிப்பதோக தைலித்
செமுக மக்கள் என்றே செமுக மதோற்றேம் இன்தறேய தைமிழ் நதோட்டின் வைரலதோற்றுக்  கட்டதோயமதோக எழுந்து
நிற்கின்றேது.  

கூதளயனின்  சிதனகிதி  வைவுறியின்  வைதோழ்க்தக  அப்படியயதோன்றும்  கூதளயனின்
வைதோழ்க்தகதய  விட  யபரிதும்  தமம்பட்டதைதோக  இல்தல.  கூதளயன்  அவைனின்  பண்தணக்கதோர
கவுண்டர் வீட்டிதலதய தைங்கி தவைதல யசெய்கிறேதோன்.  அவைன் அப்பன் வீட்டில் நடக்கும் நல்லது
யகட்டதைற்கு,  பண்டிதகக்கு  என்று  வீட்டுக்குப்தபதோகிறேதோன்.  மூன்று  தவைதல  தசெதோறு  ,தூக்கம்
தைவிர்த்தை தநரங்களில் தவைதல என்று அவைனுக்கு ஆண்டு கூலி தபசும்தபதோததை  தபசி முடிவைதோனது
தைதோன்.  வைவுறி  தினம்  அதிகதோதலயில்  தவைதலக்கு  யசெல்பவைள்  அந்தி  செதோயும்  தநரத்தில்
வீட்டுக்குத்திரும்பி யசெல்கிறேதோள்.  நகரத்து சிறேதோர்கள் அனுபவிக்கும் விடிந்தை கதோதலதநர தூக்கம்
அவைளுக்கு பகல் கனவைதோகத்தைதோன் இருக்கின்றேது. யபதோழுதுப் புலர்ந்தை பின் தவைதலக்குச்  யசெல்லும்
நதோட்களில்  எல்லதோம்  அவைளின்  கவுண்டச்சியின்  யகதோடும்  வைதோர்த்ததைகள்  அவைதள  சுப்ரபதோதைமதோக
வைரதவைற்கும்.  பதிலுக்கு  அவைள்  முனுமுனுத்தைதோள்  கூட  எனக்கு  என்ன  கதோது  யசெவிடதோ  என்று
தகட்கும் கவுண்டச்சியிடம்  வைவுறி எதிர்த்து எல்லதோம் தபசெமதோட்டதோள். கவுண்டச்சிக்கு தகட்கதோதைதோ
யமல்லிய  குரலில்  மதோடுகளிடம்   “ரதோத்திரி  கவுண்டன்  தபதோட்டுவைதோங்கிடதோனதோ”    என்று  தைன்
வையதுக்கு  மீறிய  மனநிதலயில்  தபசுவைதோள்.  அந்தை  எருதமமதோடுகளும்  அவைளின்  வைதோர்த்ததைதய
இரக்கத்துடன்  தகட்டுக்யகதோள்ளும்;  யமல்ல  கதனத்து  அவைளுக்கு  மறுயமதோழி  அளிக்கும்.  தைன்
மன  வையதுக்கு(Mental  Age)  மிஞ்சிய  வைதோர்த்ததைகதள,  செமுகத்தின்  பதோர்தவையில்
யகட்டவைதோர்த்ததைகதள அல்லது பதோலியல் யசெயல்பதோடு  யதைதோடர்பதோன வைதோர்த்ததைகதள தபசுவைது
என்பது  வைவுறி  ,கூதளயன்  தபதோன்றே  விவைசெதோய  யதைதோழில்  அடிதமகளுக்கு  அவைர்களின்
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ஆண்தடகள் மூலம் அவைர்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தை வைலிதய குதறேக்க பயன்படும் வைலி
நிவைதோரணிகளதோகத்தைதோன் இருக்கின்றேது.

பதோலியல் செதோர்ந்தை வைதோர்த்ததைகதள தபசெக்கூடதோது,  யகட்டவைதோர்த்ததைதய தபசெகூடதோது என்று
யமதோழி-செமுக-மதை   தூய்தமவைதோதைம் தபசும் நமது செமுகம் அப்படி தபசுதவைதோரின் வைதோர்த்ததைகதள
மட்டுதம கவைனிக்கின்றேததை தைவிர அவைர்கள் மீது ஆண்தட செமுகம் யசெலுத்தும் தவைதல மற்றும்
யபதோருளதோதைதோரம் செதோர்ந்தை மன அழுத்தைத்தைதோல் ஏற்படும் மன இறுக்கத்ததை நீக்கிக்யகதோள்ள  மட்டுதம
அப்படி தபசி எதிர் விதனயதோற்றுகின்றேதோர்கள் என்றே   உண்தமதய கவைனிக்கத் தைவைறுகின்றேது. 

வைவுறிக்கு  கவுண்டச்சியதோல்  என்னதைதோன்  மன  கஷ்டம்  ஏற்பட்டதோலும்  அந்தை  வீட்டு
பண்தணயம்   அவைளுக்கு  பிடித்துத்  தைதோன்  இருகின்றேது.  அவைளின்  அப்பன்  பண்தணயம்
கட்டியிருந்தை யவைட்டுக்கதோட்டு கவுண்டரின் நிலத்தில் அவைதளயும் தசெர்துவிடுவைதோர்கதளதோ என்று
பயந்துக்யகதோண்டு  தைதோன்  இருகிறேதோள்.  அங்கு  தவைதல  யநஞ்யசெலும்தப  முறிக்கும்  அளவுக்கு
இருக்கும்.  ஆடு  தமய்க்க  யவைட்டுக்கதோட்தடத்  தைதோண்டி  யவைளிதய  தவைறு  கதோட்டுக்குச்
யசெல்லமுடியதோது. யவைளியில் இருந்தும் யதோரும் உள் வைந்து ஆடு தமய்க்கவும்  முடியதோது. அவைளின்
அண்ணன்  அங்தக  தைதோன்  ஆளுங்க்கதோர  தபயனதோய்  தவைதல  யசெய்து  யகதோண்டு
அவைதிப்பட்டுக்யகதோண்டு இருக்கின்றேதோன். இந்தை நிதலயில் அவைளும் அங்கு தவைதலயில் தசெர்ந்து ,
தவைதல சுதமயும் அதிகமதோக யபற்று  , ஆடு தமய்தைலில் ஏற்பட்ட   நட்பு வைட்டத்ததையும் இழைக்க
அவைள் மனதைளவில் தையதோரதோக இல்தல. மனிதைர்கள் என்னதைதோன் அடிதமபட்டு இருந்தைதோலும் அந்தை
அடிதம  வைதோழ்விலும்  கிதடக்கும்  சிறு  சிறு  இன்பங்கதள   ஒதுக்கித்தைள்ளிவிட்டு    தவைறு
இடத்தில்  அததைவிட  கடுதமயதோன   அடிதமதவைதலதய  யசெய்ய  அவைர்கள்  தையதோரதோக  இல்தல
என்றே  மன  நிதலயில்  இருந்து  பதோர்க்கும்  தபதோது  வைவுறியின்  நிதலப்பதோடு  செரியதோனதைதோகத்தைதோன்
இருக்கின்றேது.

ஆடுதமய்க்கும் யசெவிடி பண்தணக்கதோரக் கவுண்டச்சியின் குழைந்ததைதய இடுப்பில் ஒட்டி
தவைத்துக்யகதோண்டு  யகதோண்டு  கததையினுள்  அறிமுகம்  ஆகின்றேதோள்.  ஆடு  தமய்ப்பதைதன  விட
இந்தை உடல்நலம் குன்றிய கவுண்டச்சியின் குழைந்ததைதய பரதோமரிக்க மிகவும் சிரமப்படுகின்றேதோள்.
குழைந்ததை  இடுப்தபவிட்டு  இறேங்க  மறுத்து  அழுகின்றேது.  இறேக்கிவிடதோலும்  யசெவிடியின்
கதோல்கதள  பிடித்துக்யகதோண்டு  எழுந்து  நிற்கின்றேது.  கூதளயன்  குழைந்ததைதய  உயர  தூக்கி
தைதலக்கு தமதல தபதோட்டு பிடித்து விதளயதோடுகின்றேதோன்.. வைவுறி ,யநடும்பன் என்று அவைர்களும்
அததை யசெயதல யதைதோடர்கிறேதோர்கள்.  பயந்துதபதோன யசெவிடி “தபதோதும் குடுங்க” என்று குழைந்ததைதய
பிடுங்கிக்யகதோண்டதோள்.  கண்ணீரும்,செளியுமதோக  குழைந்ததையின்  முகத்தில்  வைழிகின்றேது.  அவைற்தறே
துதடத்து  எறிந்துவிட்டு  மூக்குச்யசெதோம்தப  எடுத்து  குழைததையின்  தகயில்  யகதோடுத்து  பதோல்
குடிக்கதவைகின்றேதோள்  யசெவிடி.  குழைந்ததையின்  உடம்பு  இன்னும்  நடுங்கிக்யகதோண்டு  இருக்கிறேது.
தூக்கி  எரியும்  விதளயதோட்டில்  பயந்துதபதோன  குழைந்ததைக்கு  கதோய்ச்செல்  வைந்துவிட்டதோல்  என்ன
யசெய்வைது  என்று  பயப்படுகின்றேதோள்  யசெவிடி.  குழைந்ததைதய  “இப்படியதோ  பயம்யபருத்துவீங்க”
என்று  யநடும்பதனயும்,கூதளயதனயும்  ஏசுகின்றேதோள்  யசெவிடி.  குழைந்ததைதய  தூக்கி  எறிந்து
பிடித்து  விதளயதோட்டும்  ஆட்டத்ததை  ஆண்கள்  குறிப்பதோக  மதோமன்கள்,சித்தைப்பன்கள்   மட்டும்
ஈடுபடும்  தபதோது  தைதோய்க்கு  ஏற்படும்  அத்துதன  திக்  திக்  மனநிதலயும்  யசெவிடுக்கும்
ஏற்படுகின்றேது.  வைவுறியும்  அத்தைதகய  குழைந்ததைதய  தூக்கி  எரிந்து  பிடித்தைல்   விதளயதோட்டில்
ஈடுபட்டதோள்  என்றே  யபருமதோள்  முருகனின்  பதிவு  எதைதோர்த்தைத்துக்கு  ஏற்புதடயதைதோக  இல்தல.
தககுழைந்ததைதய  சிறுவைர்கள்  தகயதோளுவைதைற்கும்  ,சிறுமிகள்  தகயதோளுவைதைற்கும்  உள்ள
தவைறுபதோட்தட  யபருமதோள்முருகன்  கதோணத்தைவைறி  விட்டதோர்  என்தறே  முடிவுக்கு  வைர
தவைண்டியுள்ளது.   
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யசெவிடியின்   பண்தணக்கதோரக்  கவுண்டச்சியின்  உடல்நிதல  யதைதோடர்ந்து  செரியில்லதோதை
நிதலயில்  வீட்டு  தவைதலகதள  யசெய்யும்  யபதோருட்டு  வீட்டுக்குள்ளும்  புழைங்கத்தைதோன்
யசெய்கின்றேதோள்  யசெவிடி.  கவுண்டருக்குத்  யதைரியதோமல்  வீடு  கூட்டுவைதில்  இருந்து  பதோத்திரம்
கழுவுவைது  வைதரயில்  எல்லதோ  தவைதலகதளயும்  கவுண்டச்சியின்  அனுமதியுடன்  யசெய்கின்றேதோள்
யசெவிடி.  இந்தை  விசெயத்ததை  யவைளிதய  யதோரிடமும்  யசெதோல்லக்கூடதோது  என்பது  யசெவிடிக்கும்
கவுண்டச்சிக்கும்  இதடயிலதோன  எழுதைப்படதோதை  வைதோய்  யமதோழி  ஒப்பந்தைம்.  ஒப்பந்தைத்தில்
யசெதோல்லப்படதோதை  யசெய்தியதோக  கவுண்டச்சி  என்ன  தசெதோறு  ஆக்கினதோலும்  அதில்  ஒரு  பங்கு
யசெவிடிக்கு கிதடத்துக்யகதோண்டு தைதோன் இருகின்றேது.  யபரும்பதோலும் தினம் தினம் அரிசி தசெதோறு
கிதடத்துக்யகதோண்டு தைதோன் இருக்கிறேது. இதடச்செதோதி ஆண்தடகள் பரதோமரிக்கும் “கீழ் செதோதி தீட்டு”
என்றே  வைதோர்த்ததைக்கு  யபதோருள்  அவைர்  அவைர்களின்  வைசெதிக்கு  ஏற்ப  மதோற்றேங்கள்  கதோண்பதைதன
நதடமுதறேயிலும்  கதோணமுடிகிறேது.  உடல்  உதழைப்பு  செதோர்ந்தை  விவைசெதோய  உற்பத்தி  முதறேயில்
ஈடுபடும்  நில  உடதம  கவுண்ட  செமுகத்து  மக்கள்  தைங்களுடன்  அருந்தைதிய  செதோதி  மக்கதளயும்
பண்தண தவைதலயதோட்களதோக ஈடுபடுத்தியகதோள்ளும் நிதலயில்  உடல் உதழைப்பற்றே மதலயதோள
நம்பூதிரிகள்   வைடிவைதமத்தை  “இந்தை  இந்தை  செதோதிக்கதோரர்கள்    இந்தை  இந்தை   யதைதோதலவு
இருக்தகதோணும்” என்றே செட்டங்கள்  எல்லதோம் உடல் உதழைப்தப செதோர்ந்து மக்கள் வைதோழும் யகதோங்கு
மண்ணில்  உதிர்ந்தை  தரதோமங்கள்  அளவுக்குகூட  மதிக்ப்படவில்தல   என்றே  உண்தமதய
யசெவிடிக்கும் கவுண்டச்சிக்குமதோன உறேவு உணர்த்துகின்றேது.  

ஆடுதமய்க்கும்  யநடும்பனும்  யசெவிடியின்   வையததையயதோத்தைவைன்.  அவைனுக்கு
பூப்யபதோய்தும் தைளிர் பருவைத்தில்  உள்ள யசெவிடியின் மீது ஒரு கண்.  யசெவிடியின் மீதைதோன அவைன்
பதோலியல்  ஈர்ப்பு  செதோர்ந்தை  உணர்வுகதள  கூதளயனிடம்  தபசித்தைனித்துக்யகதோள்வைதோன்.   ஆடு
தமய்ப்பதைதன  விட  அவைன்  தவைதல  யசெய்யும்  வீட்டில்  இடுப்பு  செப்தப  உதடந்து  மீண்டும்
கூடதோமல்  படுத்தைப்  படுக்தகயதோக  கிடக்கும்  யபரிய  கவுண்டதர  பரதோமரிப்பது  என்பது  தைதோன்
அவைனுக்கு மிக சிரமம்.  மலம்  ,சிறுநீர் கழிப்பது என்று எல்லதோதம அவைருக்கு கட்டிதலதோடுதைதோன்.
வைதோதயக்கடதோமல் கண்டததையும் தின்று, தமலும் இரண்டு தவைதல கள்ளும் குடிக்கும் கிழைவைரின்
மலத்ததையும்  சிறுநீதரயும்  சுத்தைப்படுத்தைதவைண்டியது  யநடும்பனின்  பிரவிக்கடதம.  நதோற்றேம்
தைதோங்கதோமல் மூக்தக மூடினதோல் கூட யபரிசுக்கு தகதோபம் வைந்துவிடும். ”செக்கிலி வைளவுல மணக்க
மணக்கத்தைதோன் இருக்குதைதோ” என்று ஏசுவைதோர்.   யநடும்பன் இல்லதோதை நதோட்களில் யபரிசு படதோதை பதோடு
பட்டுவிடுவைதோர்.  மகன்கள்,  மருமகள்கள்  என்று  தவைறுயதோரும்  அவைதர  செரியதோக
பரதோமரிக்கமதோட்டதோர்கள்.  யநடும்பன்  திரும்பி  வைரும்  தபதோது  அவைன்  தககதள  பற்றியகதோண்டு
“நீதைதோண்டதோ  எம்தபயனதோட்டம்”  என்று  அழுவைதோர்.  உனக்கு  என்ன  யசெஞ்சு  இந்தை  பதோவைத்ததை
தீக்கறேதுடதோ  “  என்று  ததைம்புவைதோர்.  யநடும்பனுக்கு  யபரிதசெ  கவைனித்துக்யகதோள்வைது  என்பது
பிடிக்கதோதை  தவைதலயதோக  இருந்தைதோலும்  அவைனின்  பதோட்டியின்  யசெதோற்கள்  அவைதன  தவைறு
வைழியற்றேவைனதோக   ஆக்கியிருந்தைது.  சிறுவையதில்  இருந்ததை  பதோட்டன்  பதோட்டியுடன்  வைதோழும்
யநடும்பனுக்கு அவைன் பிறேந்தை ஓரதோண்டு வைதரயில் அந்தை யபரிய கவுண்டர் ஊட்டு பதோதல தைதோன்
குடிச்செ...  குடிச்செ  பதோலுக்கு  கதோதசெ  தவைதலயசெஞ்சி  கழிச்தசென்  என்று  அவைனின்  பின்கததைதயக்
(Flashback)  கூறி அவைதர கவைனிக்க உனக்கு யகதோடுத்து தவைத்து இருகனும் என்பதோள்.  ஆனதோலும்
யநடும்பனுக்கு   யபரிதசெ  யதைதோடர்ந்து  கவைனித்துக்யகதோள்ள  முடியும்  என்று  ததைதோன்றேவில்தல.
யவைறுப்பில் ஏதைதோவைது யசெய்து விடுதவைதோமதோ என்று பயந்துக்யகதோண்டு தைதோன் இருந்தைதோன். 

இத்தைதகய நிகழ்வுகள் ஒன்றும் இட்டுக் கட்டப்பட்டு கததையில் யபருமதோள் முருகனதோல்
திணிக்கப்படதவைகளதோக ததைதோன்றேவில்தல.  இத்தைதகய நிகழ்வுகதள தநரில் கண்ட செதோட்சிகளதோக
நதோன்  இருக்கின்தறேன்.  மல்லசெமுத்திரம்  செந்ததை  தமதைதோனத்தில்  இருந்து  ரதோசிபுரம்  தரதோட்டில்  5
நிமிட  நதடயில்   தவைப்ப  மரமும்,  அரசெமரமும்  ஒன்றேதோய்  வைளரும்  சியமண்டு  தமதடதய
கதோணமுடியும். எதிதர மதோடிவீட்டுடன் கூடிய கவுண்டர் ததைதோட்டம். அந்தை வீட்டு யபரிய கவுண்டர்
உடல் நலம் குன்றி இருந்தைதோர்.  யபரும்பதோலதோன என் வைதோர விடுமுதறே  நதோட்கள் புத்தைகம் படிக்க
,சிந்திக்க  அல்லது  எதிரில்  உள்ள  கவுண்டர்  வீட்டு  ததைதோட்டத்தில்  நடக்கும்   தவைதலகதள

20



சும்மதோதவை பதோர்த்துயகதோண்டு இருபது என்று அடுத்தைதவைதல தசெதோற்றுப்பசி வைரும்வைதரயில் அந்தை
மரத்தைடியில் தைதோன் கழியும்.  அன்று என் மதோணவைன் கணிதைத்துதறே முதனவைர் விருமதோண்டியுடன்
(அவைனின்  உண்தம  யபயர்  எனக்கு  மறேக்கும்  அளவுக்கு  விருமதோண்டி  என்றே  பட்டப்யபயதர
தைன்னகத்ததை  சூட்டியகதோண்டவைன்)  அந்தை  இரு  மரங்களுக்கு  தைவைரக்கலப்புத்திருமணம்  யசெய்து
தவைப்பது  பற்றி  அதைனதோல்  யபய்யும்  மதழைப்பற்றியும்    தபசிக்யகதோண்டு  இருந்தைதபதோது  உடல்
நலம் குன்றிய யபரிய கவுண்டர் எதிதர பம்பு யசெட்டில் குளித்துயகதோண்டு இருந்தைதோர்.  ரதோசிபுரம்
தரதோட்டில்  தசெக்கிளில்  பயணித்தை  யதோதரதோ  ஒருவைர்  திடீர்  என்று  தசெக்கிதள  நிறுத்திவிட்டு
ததைதோட்டத்தினுள்  யசென்று  யபரிய  கவுண்டருக்கு  குளிக்க   உதைவி  யசெய்தைதோர்.  என்னுதடய
மதோனுடவியல்  செதோர்ந்தை  பதோர்தவையும்  ,கவுண்ட  தபயன்  விருமதோண்டியின்  நிலம்  செதோர்ந்தை
செதோதியப்பதோர்தவையும் அந்தை மனிதைதர தைலித் என்தறே கதோட்டியது. விருமதோண்டியின் அனுமதோனப்படி
“அவைர்  அந்தை  ததைதோட்டத்தில்  முன்பு  யதைதோடர்ந்து  தவைதல  யசெய்தை  பண்தணயத்தைதோளதோக  தைதோன்
இருக்தகதோணும்,   இப்தபதோதும்  விசுவைதோசெம்  மதோறேதோமல்  இருக்கதோங்க  அவிங்க”  என்றேதோன்
விருமதோண்டி.

யமதோண்டி  என்றே  பதின்மவையதின்  இறுதிகட்டத்தில்  உள்ள  இதளஞன்  இவைர்களுக்கு
எல்லதோம்  தைதலவைதனப்  தபதோன்று  அந்தை  ஆடுதமய்க்கும்  கூட்டத்தில்/குழுவில்  இருக்கின்றேதோன்.
இவைனுக்கு  வையதில்  அடுத்து  உள்ள  யநடும்பனுக்கு  இவைதனக்  கண்டதோல்  பயமும்
,யபதோறேதோதமயும் யசெவிடியின் மீது உள்ள ஈர்ப்பின் கதோரணமதோக எப்தபதோதுதம உண்டு. யசெவியிடன்
யநடும்பன் யமதோக்தகயதோக தபசுவைதைற்கும்  ,அவைதள யதைதோட்டுச்சீண்டுவைதைற்கும்  தைதடக் கல்லதோக
இருக்கின்றேதோன்  யமதோண்டி.  யமதோண்டி  இந்தை  ஆடுதமய்க்கும்  குழுவில்  இதணவைது  தினமும்
நடுப்பகலுக்கு  பின்புதைதோன்  என்றேதோலும்  அவைன்  வைந்துவிட்டதோல்  யபதோழுயதைன்ன  ,நிலயமன்ன
எல்லதோமும்  அவைன்  கதோலடியில்  தைதோன்  கிடக்கும்  என்று  அவைன்  ஆளுதமதய  வைலியுறுத்திக்
கூறுகின்றேதோர் யபருமதோள் முருகன். யமதோண்டி  ஆடு தமய்பதைதன தபதோன்று பலதவைதலகதளயும்
அவைன் பண்தணயத்து கவுண்டர் கதோட்டில் யசெய்வைதோன்.  மதோட்டுவைண்டிதய திருயசெங்தகதோட்டுக்கு
ஓட்டிச்யசெல்வைதைன் கதோரணத்தைதோல் அந்தை சிறு நகர் மீது அவைனுக்கு அதிக பரிச்செயம் ஏற்படுகிறேது
கிருஷ்ணதோ திதயட்டரில் ஓடும் யஜெமினி கதணசென் படத்ததை யவைறுப்பவைன் தவைறு யதோர் படத்ததை
விரும்புவைதோன்  ,யதோதரத்  தைதலவைனதோய்  துதிப்பதோன்  என்று  யவைளிப்தடயதோகச்  யசெல்லி
விளக்கதவைண்டியது இல்தல. 

1970  களில் தைமிழ் நதோட்டு அரசியலில் தைதலயயடுத்தை எம்.ஜி.ஆர்-ன் அரசியல் வைதோழ்க்தக
ஒளிர  யமதோண்டிதய  தபதோன்றேவைர்கள்  குறிப்பிட்டுச்  யசெதோல்வைது  என்றேதோல்  செக்கிலியர்  செமுகத்து
மக்களும்  முன்  நின்று  உதைவினதோர்கள்  என்றே  உண்தமதய  இந்தை  இடத்தில்  பதிவு
யசெய்யதவைண்டியுள்ளது.  அததை  தநரத்தில்  தைமிழ்  நதோட்டின்  தமற்கு  யகதோங்கு  மண்டலத்ததை
யபதோருத்தைவைதரயில்   எம்.ஜி.ஆர்-ன்  அரசியல்  யவைற்றிக்குப்  பின்னதோல்  கவுண்டர்  செமுகமும்
நிற்பதைதன  கதோணமுடிகின்றேது.  ஆண்டதோனும்,அடிதமயும்  இருவைருதம   ஒன்று  தசெர்ந்து
எம்.ஜி.ஆர்-தர  ஆதைரித்தைததை தைமிழைக அரசியலில் கதோணும் தபதோது வியப்பதோக தைதோன் உள்ளது. இந்தை
வியப்தப  விடுவிக்க  அவைரின்  திதரப்  படங்கள்  யகதோண்டு  இருத்தை  திட்டமிட்ட  திதரக்கததை
அதமப்புகள் தைதோன் பதில் அளிக்கின்றேன.  அவைருக்கதோன  திதரக்ததைகளில் எதிரிதய செதோதி,  மதை,
அதடயதோளங்கதள  தைவிர்ந்து  மதோனுட  செமுகத்தின்  தபதோது  எதிரியதோக  கதோட்சிப்படுத்துவைதோர்கள்
திதரக்கததையதோசிரியர்கள்.  மதோனுடச்  செமுதைதின்  யபதோது  எதிரிதய  கவுண்டர்  செதோதி  மக்களும்,
செக்கிலியர்  செமுக மக்களும் தைங்களின் எதிரியதோகத்தைதோன் மனதில் கதோட்சிப் படுத்திக்யகதோண்டதோர்கள்
என்தறே சிந்தித்து இந்தை வியப்தப விடுவிக்கதவைண்டியுள்ளது. 

யமதோண்டியின்  வைதோழ்க்தகயில்  அந்தை  தவைகதோசி  மதோதைம்  மிக  முக்கியமதோனது.  பத்து
பதியனதோரு  வையது  இருக்கும்  அவைனுக்கு  அப்தபதோது.  அன்று  மதோதலயில்  கருதமகங்கள்  சூழை
அன்று  யபய்ந்தை  மதழையில்  முழு  உடல்  நதனய  ஆதசெப்பட்டதோன்.  தைன்  தகதோமணத்ததையும்
,தைதலத்துண்தடயும் மதழை ஈரம் படதோமல் இருக்க கள் முட்டியில் பதனமரத்தைடியில் தவைத்து
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விட்டு  தைனிதய  அந்திமதழையில்  உடல்  குளிர  கூத்தைதோடினதோன்.  மதழைவிட்டு  மஞ்செள்  யவைய்யில்
அடிக்க  ,உடல்  ஈரம்  கதோய,  தைதலதய  மட்டும்  துவைட்டியகதோன்டவைன்,  தகதோமணத்ததை
கட்டிக்யகதோண்டு , தைதல துண்தட இதடயில் கட்டிக்யகதோண்டு நின்றேதோன்.  கழுத்ததைச் சுற்றிய சிறு
துண்டுடன்  செதோமியதோர்  இட்தரரியில்  இருந்து  அவைதன  தநதோக்கி  நடந்து  வைந்துக்யகதோண்டு
இருந்தைதோர்.அவைர்   எதிதர  தபதோய்  யமதோண்டி  ஒரு  கும்பிடு  தபதோட்டதோன்.  செதோமியதோர்  அவைதனதய
ஆச்செரியமதோக  பதோர்த்தைவைர்  “இத்தைன  மதழையில  துணி  எப்படி  நதனயதோமல்  இருக்குது”  என்றே
தகள்விதய  எழுப்பினதோர்.யமல்ல  சிரித்தைதோன்  யமதோண்டி.  மறுபடியும்  எப்படி  என்றே  என்றேதோர்.
திரும்பத்  திரும்ப  ‘யசெதோல்லு’  என்றேதோர்.  மதழையில்  அம்மணமதோக  கூத்தைதோடியத்ததை  எப்படி
யசெதோல்வைது என்று நிதனத்தை யமதோண்டி “அயதைதோன்னுமில்தலங்க“ என்றேதோன். செதோமியதோர் விடுவைதைதோக
இல்தல.  ”நீ  இதைச்  யசெதோனனின்னதோ...  நதோயனதோரு  மந்திரம்  யசெதோல்லித்  தைர்றேன்  “  என்றேதோர்.  உதட
நதனயதோமல் மதழையில் நதனந்தை உன்தனதயச் யசெதோல்லி செதோமியதோரிடம் மந்திரம் கற்றே யமதோண்டி
எட்டுருக்கும் எல்லதோ செதோதிக்கும் பதோடம் தபதோட்டு மத்திரம் யசெதோல்லி ஆடு,மதோடு,  மனிதைன் என்று
எல்லதோ உயிர்களுக்கும் இரச்செகன் ஆனதோன். தைனக்கு ததைதவை என்று வைரும்தபதோது கவுண்டச்சிகளும்
தைன்  குழ்ந்ததைகளுக்கு  பதோடம்  தபதோடு  மந்திரிக்க  அவைனிடம்  வைரத்தைதோன்  யசெய்தைனர்.  கண்டததை
தமய்ந்து யசெதோக்கியப்தபதோன  ஆடுகள் கூட அவைன் தபதோட்ட மந்திரத்தில்  நிமிர்ந்து நிற்கத்தைதோன்
யசெய்தைன.  கவுண்ட  மக்களுக்கதோன  செதோதியின்  ததைதவை  யமதோண்டிதய  யபதோருத்தைவைதரயில்  அவைன்
பதோடம் தபதோடும் தபதோது ஆட்டும் துண்டுச் யசெறேகு குழைந்ததைகளின் தைதலயில் படதோமல் இருதைதோதல
தபதோதும் என்றே அளவுக்குத்தைதோன் இருக்கிறேது.  குழைந்ததைகளின்  தநதோய் தீர செதோதிதயதோன்றும் அந்தை
மக்களுக்கு தைதடயதோக இல்தல என்றே எத்ர்த்தைத்ததை கதோணும்தபதோது செதோதி எப்படியயல்லதோம் தைன்
ததைதவைக்கு  ஏற்ப  நீட்டிமுழைங்கியும்  ,வைதோதல  சுருட்டியும்  யகதோள்கின்றேது  என்பதைதன
உணரமுடிகின்றேது.

யசெல்வைனும்  ,மணியும்  தைலித்  வீட்டு  சிறுவைர்கள்  இல்தலயயன்றேதோலும்  அவைர்கதளயும்
பற்றி  தபசெதவைண்டிய  சூழைல்  அவைர்கள்  இந்தை  ஆடு  தமய்க்கும்  சிறேதோர்களிடம்  யகதோண்ட
விதளயதோட்டு  யதைதோடர்பதோன  உறேவைதோடல்கள்  முலம்  ஏற்படுகின்றேது.  யசெல்வைன்  என்றே  பதோத்திரம்
நதோவைலின் ஓட்டத்துக்கு ஆற்றும் பணி தைவிர்க்க இயலதோலதைதோக இருக்கின்றேது என்பதைதோலும் அவைன்
கததையின்  பிரதைதோன  பத்திரமதோன  கூதளயன்  தவைதல  யசெய்யும்  கவுண்டர்  வீட்டின்  ஒதர  மகன்
என்பதைதோலும்  அவைதன  பற்றிய  விவைரதணகள்,  அவைனின்  இயல்புகள்  கததையின்  ஊடதோக
விவைரிக்கப்படுகின்றேது.. 

மதோதல  தநரத்தில்  பள்ளியிலிருந்து   வைரும்  யசெல்வைன்  புத்தைகப்தபதயயும்  ,
தூக்குதபசிதயயும்  வீட்டில்  எரிந்துவிட்டு  அம்மதோவின்  கண்ணில்  படதோமல்  ஆடு  தமய்க்கும்
சிறேதோர்கள் இருக்கும் தமட்டதோங்கதோட்தட தநக்கி வைந்து விடுவைதோன்.  யசெல்வைன் தபதோன்றே கவுண்டர்
வீட்டு  தபயன்கள்   ஆடு  தமய்க்கும்  சிறுவைர்களுடன்  விதளயதோட  செதோதியத்  தைதடகதள
அவைர்களின்  அம்மதோக்கள்  ஏற்படுத்தி  இருந்தைதோலும்   அவைதனப்தபதோன்றே  சிறுவைர்கள்  அதைதோதன
யபதோருட்படுத்துவைது  இல்தல.  அததை  தநரத்தில்  மதோதல  தநரத்து  விதளயதோட்டுகளில்  ஆடு
தமய்க்கும்  சிறேதோர்களுடனதோன  அவைர்களின்  விதளயதோட்டு  உறேவைதோடல்களில்  அவைர்களின்  செதோதிய
ஆளுதம  உணர்வு  உயர்ந்து  நிற்கும்  என்பதைதன  மறுக்கமுடியதோது.  என்ன  விதளயதோட்டு
விதளயதோட தவைண்டும் என்று கூட யசெல்வைன் தைதோன் முடிவுச் யசெய்கின்றேதோன்.  அவைதன விட பல
ஆண்டுகள்  அதிக  வையதுதடய  யமதோண்டிதய  “யமதோண்டி  தடய்ய்  யமதோண்டி”  என்று
அதிகதோரத்ததைதோரதணயில்  தைதோன்  அதழைக்கின்றேதோன்.  யவைறுப்புற்றே  யமதோண்டி  குட்டி  ஈன்றே
ஆட்தடயும்  குட்டிதயயும்  ஒன்று  தசெர்க்கும்  தவைதலயில்  இருபதைதோக  கதோட்டிக்யகதோண்டு  பதில்
அளிக்கதோது இருக்கின்றேதோன். பதில் கிதடக்கதோமல் தமலும் உக்கிரம் அதடயும் யசெல்வைன்  “தடய்ய்
யமதோண்டி தைதோதயதோளி  ...”  என்று வைரிதசெகட்டி அதழைக்கவும் அவைன் தையங்கவில்தல.  யசெல்வைனின்
மதோதல தநர விதளயதோடுகளின் தநதோக்கதம தைன்னுதடய செதோதி ஆளுதமதய தைனக்கு கீழ் உள்ள
அருந்தைதியர் சிறேதோர்களிடன்  நிதலநதோட்டுவைதைற்கதோகவும் அதைன் மூலம் கிதடக்கும் செதோதி அதிகதோரத்
ததைடலுக்கு வைடிகதோலதோகத் தைதோன் இருக்கிறேது.
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5. ஆடு தமய்க்கும் சிறேதோர் விதளயதோட்டுகள்

கூளமதோதைதோரி நதோவைலில்  வைதோழும்  அதனத்து ஆடு தமய்க்கும் சிறேதோர்களுதம ஆடு தமய்க்கும்
தவைதலயின்  ஊடதோக நதோட்டுப்புறே விதளயதோட்டுகளிலும்   ஈடுபதோடுடன்  இருகின்றேதோர்கள்.  தைதோன்
தவைதல  யசெய்யும்  வீட்டின்  கவுண்டச்சியின்  குழைந்ததைதய  இடுப்பில்  ஓட்டிக்யகதோண்தட
ஆடுதமய்க்க வைரும் யசெவிடியில் இருந்து ஒருகதோல் ஊனமதோன யமண்டி வைதரயில் மண் செதோர்ந்தை
விதளயதோட்டுகளில்  யமய்யதோன  ஈடுபதோடுடதனதய  இருகின்றேதோர்கள்.  தைமிழைக்கத்தில்  கதோணதோமல்
தபதோன  பல  கிரதோமிய  விதளயதோட்டுகள்  எல்லதோம்  யபருமதோள்முருகனின்  இந்தை  நதோவைலின்
பதோத்திரங்கள் மூலம் புத்துயிர் யபறுகின்றேன. தைமிழைகச் சிறேதோர்களின் மீதைதோன யபற்தறேதோரின் கவைனம்
படிப்தபச்  செதோர்ந்து  மட்டுதம  இருக்கும்  இன்தறேய  நிதலயில்  அழிதவை  தநதோக்கிச்  யசெல்லும்
இத்தைதகய  விதளயதோட்டுகதள  ஆவைனப்படுத்தை  தவைண்டிய  கடதமதய  யபருமதோள்  முருகன்
உணர்ந்தைது உள்ளதோர். 

 யமதோண்டி அவைன் வையதின் கதோரணமதோக தைங்கள் மீது கதோட்டும்  அதிகதோரத்துக்கு எல்லதோம்
யமதோண்டிதய பழி  தீர்க்க விதளயதோட்தடதய யநடும்பனும்,  கூதளயனும் ஆயுதைமதோக தகயில்
எடுகின்றேதோர்கள்.  “யதைதோடர”  விதளயதோட்டின்  விதிகள்  அதனவைருக்கும்  யபதோதுவைதோனதைதோய்
இருக்கும்  நிதலயில்,  ஓட்டத்தில் திறேனுதடய  இவைர்கதள  கதோல் ஊனமுதடய யமதோண்டியதோல்
யவைல்வைது  என்பது  இயலதோதை  ஒன்றேதோகிறேது.  இடவைரம்பற்று  விதளயதோட  தவைண்டிய  “யதைதோடர”
விதளயதோட்தட  ஒரு  அதணப்புக்குள்  மட்டுதம  ஓடதவைண்டுயமன்றும்,   அந்தை  விதளயதோட்டு
தைதல  தைட்டி  விதளயதோடதோகத்தைதோன்  இருக்கதவைண்டும்  என்றும்   தைனக்கு  செதோதைகமதோக
விதளயதோட்தடயும்  ,விதளயதோட்டு  விதிகதள  மதோற்றி  விதளயதோட்தட  யதைதோடங்குகின்றேதோன்
யமதோண்டி. தகதகதோர்த்து பழைம் தபதோட்டப்தபதோது பூண்டியதோன(Out)  யமதோண்டிதய விதளயதோட்டில்
அதலகழிக்கின்றேதோர்கள்   யநடும்பனும்,கூதளயனும்.  வைவுறியும்  இவைர்களுக்கு  செதளத்தைவைள்
அல்ல. ஆட்டத்ததை நுட்பமதோக ஆடி பூண்டி ஆகதோமல் தைவிர்க்கின்றேதோள். யமதோண்டிக்கு நன்றேதோகதவை
ஆட்டமும்   கதோட்டுகின்றேதோள்  வைவுறி.  யமதோண்டி  தசெதோர்ந்து  தபதோகின்றேதோன்.   அந்தை  விதளயதோட்டு
உக்கிரம்  அதடயும்  தைருணத்தில்  ,  யசெவிடி  ஆடுகள்  ஒத்திதசெந்து  தமய்ந்தைதோலும்  அதவைகள்
திதசெமதோறித்  திரிவைதைதோக கூறி  விதளயதோட்தட இதடமறிக்கின்றேதோள்..  யமதோண்டியும் அதைதனதய
கதோரணமதோகக்   கதோட்டி   ஆடுகதள  ஒருங்கிதணக்க  “தபதோய்  முடிக்கியதோங்கடதோ”  என்று
ஆதணயிடுகின்றேதோன்.  ஆட்டத்தில்  ஏற்படும்   தைதட  யநடும்பன்  மற்றும்  கூதளயதன
யவைறுப்தபற்றுகிறேது.  ஆட்ட  விதிகளுக்கு  யவைளியில்  இருந்து  யமதோண்டியின்  வைதோயில்  இருந்து
வைரும் ஆதணகதள அவைர்கள் எவைரதோலும் தைவிர்க்க இயலதோதைதைதோக உள்ளது.

யமதோண்டியின் இந்தைதகய ஆளுதம அதிகதோரம் கவுண்ட தபயன் யசெல்வைன் மதோதலயில்
பள்ளியில் இருந்து வைந்து இவைர்களுடன் தசெரும் தபதோது ஒன்றுமில்லதோமல் ஆகின்றேது.  யமதோண்டி
தகதோட்தட யகதோத்தைளங்கதள இழைக்கின்றேதோன். ததைதோல்வியதடந்தை ரதோசெதோவின்  தககள் கட்டப்பட்டு
யவைன்றேவைன் முன்தன பணிந்து நிற்பது தபதோல யசென்வைனிடம் உறேவைதோட தவைண்டியவைனதோகிறேதோன்.
மனிதைர்கள் செதோதி, மதைம்,இனம்,வைர்க்கம்  என்றே வித்தியதோசெங்கதள எல்லதோம் கடந்து அதனவைருதம
சுயநலத்துடன்   தைனக்குச்  செதோதைகமதோன  சூழ்  நிதலகதள  விதிகதள  மீறியும்  ,  புதிய  விதிகதள
பம்மதோத்தைதோக  அதமத்தும்,  அரசியல்  மற்றும்  ,  யபருளதோதைதோர  அதிகதோர  தமயங்களில்
ஏற்படுத்திக்யகதோள்கின்றேதோர்கள்  என்றே  நிதைர்செனத்துக்கு  இந்தை  தைலித்  சிறேதோர்களும்,  யசெல்வைனும்
விதிவிலக்கதோனவைர்கள் அல்ல.

  யபருமதோள்முருகனின்  எழுத்துக்களில் கிணற்றில் நதடயபறும் நீர் விதளயதோட்டுகளும்
அதில்  ஈடுபடும்  சிறேதோர்களும்  முதறேதய  தைவிர்க்கதவை  இயலதோதை  நிகழ்வுகளதோகவும்,
பதோத்திரங்களதோகவும் திகழ்கின்றேன.  இந்தை நதோவைலின் இறுதியிலும்  அத்தைதகய நீர்விதளயதோட்டில்
ஏற்படும்  விபரிதைங்கள்  தைதோன்  கூதளயன்  மற்றும்  யசெல்வைன்  ஆகிதயதோரின்  இறுதி  முடிதவை
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தீர்மதோனிக்கின்றேன.  அத்தைதகய  இறுதி  விபரிதை  விதளயதோட்டில்  யசெல்வைதன  இழைந்தை  கூதளயன்
கிணற்று  நீச்செல்  யதைரிந்தும்  அதைதனயும்  மீறி  நீரில்  முழுகி  தைன்தனதய  மதோய்த்துக்யகதோள்ள
முடியுமதோ என்றே தகள்வியும் எழைதோமல் இல்தல.  இனி மூச்சு விடமதோட்தடன் என்று தீர்மதோனிக்கும்
ஒருவைன் அதிகபச்செம் 2 நிமிடங்கள் வைதரதைதோதன மூச்தசெ அடக்கமுடியும். பின்பு அவைதனயும் மீறி
அவைன் நுதரயிரலின் உந்துதைலதோல் அவைன் மூச்தசெ விட்டு மீண்டும் உள்ளிழுத்துத்தைதோதன தைதோதன
ஆகதவைண்டும்?  அதுதபதோன்று நீரில் முழுகி இறேக்க நிதனப்பவைனும் கூட  நீச்செல் யதைரிந்தைவைன்
என்றேதோல்  2  நிமிடங்கள்  கழித்து  மூச்சு  விட  யவைளிதய  வைந்து  தைதோதன  ஆகதவைண்டும்?  உணர்வு
பூர்வைமதோன இந்தை நதோவைலின் முடிவிற்கு அறிவு பூர்வைமதோன தைர்க்க விமர்செனம் ததைதவை தைதோனதோ என்றே
தகள்விதய ஒதுக்கிதவைத்து விட்டு பதோர்க்கும் தபதோது கததையின் முடிவும்  ,கூதளயனின் முடிவும்,
யசெல்வைனின் முடிவும்   வைதோசெகர்களுக்கு விரக்தி மனநிதலதயத்  தைதோன் உருவைதோகித்தைருகின்றேது. 

யசெல்வைனதோல்  திருடு  தபதோன  ஆட்டுக்கு  அவைன்  வீட்டு  கவுண்டருக்கு  தீரதோமல்  யமதோய்
எழுதிதய  மனம்  நசியும்  கூதளயன்,  ததைங்கதோய்  பறித்தை  திருட்டு  குற்றேத்துக்கதோக  அவைன்  வீட்டு
கவுண்டரிடம்  உயிர் மூச்சு  நிற்கும்  அளவுக்கு  அடிவைதோங்கி  கிணற்றில்  தைதலக்கீழைதோக  யதைதோங்கிய
கூதளயன் அதைன் பின்னும் அந்தை   அடிதம பன்தனயத்ததை விட்டு விலகி இந்தை விரிந்தை உலகில்
தவைறு எங்தகதோ யசென்று தவைறு தவைதலத் ததைடி பிதழைத்திருக்க முடியும்  என்றே எதைதோர்த்தைத்துடன்
கூடிய  முடிவுக்கு  வைர  முடியதோமல்  யபருமதோள்முருகனின்  விரல்கதள  தைடுக்கும்  செக்தி  எந்தை
வைர்க்கத்ததை  தசெர்ந்து  என்று   நின்று  நிதைதோனமதோக  சிந்திக்கத்தைதோன்  தவைண்டியுள்ளது.  உண்தமயில்
ஆடு  திருடு  தபதோனதைற்கதோன  முதைன்தமயதோன  கதோரணமதோக   கவுண்டரின்   மகன்   யசெல்வைனும்  ,
துதணக்கதோரணமதோக  கூதளயனும்  இருக்க  அந்தை  இழைப்புக்கதோன  பரிகதோரத்ததை  இவைர்கள்
இருவைதரயுதம   செதோர்ந்தைவைர்கள்  தைதோன்  ஏற்கதவைண்டும்  என்றே  நிதலயில்  கூதளயனின்  வைருட
செம்பளத்தில்  மட்டுதம  ஆட்டின்  விதல   பிடிக்கப்படுகின்றேது  என்பது  யகதோங்கு  மண்ணின்
ஆண்டதோன் அடிதமகள் மீது வைகுத்தை நீதிக்தக எதிரதோக உள்ளதைதன யபருமதோள் முருகன் உணர்ந்து
அறியவில்தல.  இத்தைதனக்கும்  கூதளயனின்  கவுண்டர்  மிகவும்  தகதோபக்கதோரரதோக  இருந்தைதோலும்
கூதளயதன  அவைன்  குற்றேங்களுக்கதோக  இரக்கமற்று  தைண்டிப்பவைரதோக  இருந்தைதோலும்   யபதோதுவில்
தநர்தமயதோனவைரதோகவும்,  உள்ளுக்குள் இரக்க மனம்  யகதோண்டவைரதோகத்தைதோன் உள்ளதோர்.  ஆனதோலும்
யபருமதோள் முருகன் அவைரின் எழுத்துகள் மூலம் திருடு தபதோன ஆட்டின் விதலதய யகதோடுக்க
கூதளயதன  முழு  யபதோறுப்யபற்க  தவைப்பதைன்  முலம்   கூதளயனுக்கு  அநீதி
இதழைக்கப்படுகின்றேது.

ததைங்கதோய் திருடிய குற்றேத்துக்கதோக கடுதமயதோக தைண்டிக்கப்படும்  கூதளயன் அதைன் பின்
தைதோய்வீடு  ,  ஆயதோ  வீடு  என்று  பயணிக்கின்றேதோன்.  இறுதியில்  கரட்டின்  தமல்  ஏறி  பதோதறேயின்
யபதோந்யதைதோன்றுக்குள்  படுத்து  உறேங்குகின்றேதோன்.  யபருமதோள்  முருகன்  கூதளயனுக்கு  அதமத்தை
விதி  மீண்டும்  அவைதன  அவைனின்  கவுண்ட  ஆண்தடயிடதம  யகதோண்டு  தசெர்த்து  இறுதியில்
கிணற்றுக்குள்  அவைனின்  உயிதரதய  மதோய்க்கின்றேது.  வைர்க்க  செதோர்பின்றி  ஒரு  எழுத்ததையும்  கூட
யதோரதோலும் எழுதுவைது இயலதோதை ஒன்று என்பது உலகமறிந்தை உண்தம தைதோதன ! 

முப்பது  ஆண்டுகளுக்கு  முன்பு  வைதரயில்  விவைசெதோயத்ததைதய  யபரிதும்  செதோர்ந்தை  யகதோங்கு
மண்ணில் நீர் சுரக்கும் விவைசெதோய கிணறுகள் தகவிடப்பட்டு  பதோழுங் கிணறுகளதோக ஆக்கபடுவைது
அரிதினும் அரிது என்றேதோலும் அப்படி தகவிடப்பட்ட கிணறுகள் சிறேதோர்களின் குறிப்பதோக ஆடு
தமய்க்கும் சிறேதோர்களின் விதளயதோட்டுக்களம் ஆகின்றேன.  சுட்யடரிக்கும் யவையிலின் கதோச்செலுக்கு
அந்தை  கிணறுகள்  தைதோன்  குளுதமதய  தைருகின்றேன.  யநடும்பன்,  வைவுறி  ,  கூதளயன்  என்று
ஒவ்யவைதோருவைரதோக  அப்படிப்பட்ட  பதோழ்  கிணற்றில்  குதித்து  விதளயதோடுகின்றேதோர்கள்.  யசெவிடி
தூங்கும் குழைந்ததைதய விட்டுவிட்டு நீரில் குதிக்க தையங்குகின்றேதோள். தையக்கத்ததை மீறி குதிப்பவைள்
மீண்டும் படி ஏறி வைந்து குழைந்ததைதய பதோர்க்கின்றேதோள்.  இப்படியதோன அவைளின் கிணற்று தமல்-
கிழ்-தமல்   பயணத்தில்  யநடும்பன்  தைன்  பதோலியில்  உணர்வுகதள  கட்டுபடுத்தை  இயலதோமல்
யசெவிடியின் இயக்கத்தில் குறுக்கீடு யசெய்கின்றேதோன். அவைள் குதிக்கும் தநரத்தில் அவைனும் குதித்து
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நீருக்குள்  உடல்  உரசுகின்றேதோன்.  அவைளுடன்  தகதகதோர்த்து  குதிக்க  ஆதசெ  யகதோள்கிறேதோன்.
அவைளுதடய மறுப்பு அவைனுக்கு யமதோண்டியின் மீதைதோன யபதோறேதோதமயதோக “யமதோண்டி கூடன்னதோ
குதிப்பயதோ... எங்கூட குதிக்கமட்டயதோ” என்றே வைதோர்த்ததைகள் முலம்    யவைளிப்படுகின்றேது.   

இன்னும்  பற்பல  விதளயதோட்டுகள்  அவைர்கள்  ஆடுதமய்க்கும்  பகல்  யபதோழுதில்
நதடயபறுகின்றேன.  ரட்டக்கதோலிப்பதன  ஏறும்  விதளயதோட்டு  அவைற்றில்  ஒன்று.  ஒதர  தவைரில்
முதளத்தை  இருபதனகள்  வைதோய்  அகண்டு  தைனித்தைனிதய  வைளந்து  இருகின்றேன.  ஒரு  பதனயில்
முதுதகயும் மற்றேதில் கதோதலயும் ஊன்றி ஏறேதவைண்டும் என்பது தைதோன் விதளயதோட்டு.  அது உயரம்
, தநரம் இரண்டுதம விதிகளதோக யகதோண்ட ஆல்பர்ட் ஐன்ஸடின் விதளயதோட்டு. வைவுறி விதரவைதோக
ஏறுவைதோள் அதிக துரம் ஏறே அவைளின் குள்ள உருவைம் இடம் யகதோடுக்கதோது.  கூதளயன் அதிக துரம்
ஏறுவைதோன்  ஆனதோலும்  விதரவைதோக  ஏறினதோல்   தைதோன்  யவைற்றி   என்று  விதளயட்டு  விதிகதள
மதோற்றியதமப்பதோள்  வைவுறி.  ஆரம்ப  பள்ளி  படிப்பறிவு  கூட  அற்றே  இந்தை  தைலித்  சிறேதோர்களுக்கு
தநரத்ததையும்  ,  உயரத்ததையும்  கற்றுக்யகதோடுத்தைது  இயற்தகதய  தைவிர  தவைறு  எதுவைதோக/யதோரதோக
இருக்கமுடியும்.  யநற்றிக்கு தநரதோக சூரியன் வைருவைது  என்பது  அவைர்களுக்கு கதோலத்தின்  மீதைதோன
ஒரு  கணக்கீடு.  பதன  மரம்  எத்துதன  ஆள்  உயரம்  இருக்கும்  என்பது   துரத்தின்  மீதைதோன
அவைர்களின் கணக்கீடு. இயற்தக செதோர்ந்து வைதோழும் இந்தை சிறேதோர்களுக்கு முதறேயதோன கல்விப்புலம்
செதோர்ந்தை  பயிற்சி  கிதடக்குமதோயின்  ஐசெக்  நியுட்டனின்  தூர  கணக்கு  செதோர்ந்தை  புவியிர்ப்பு  விதசெ
விதிகதளயும்  ,   ஆல்பர்ட்  ஐன்ஸடினின்  தநரம்  செதோர்ந்தை  விதிகதளயும்  கற்பது  என்பது
இவைர்களுக்கு கசெக்கவைதோ யசெய்யும்?          

   

25



6. பூக்குழியதோ ? பூங்குழியதோ?

 தைர்மபுரி  மதோவைட்டத்து  இதளஞன்  இளவைரசெனின்  மீது  யசெலுத்தைப்பட்ட  தைற்யகதோதலயின்
தவைதைதனகதள  உள்வைதோங்கிக்யகதோண்டு  எழுதைப்பட்ட  இந்தை  நதோவைலின்  தைதலப்தப
மங்களவைழைக்கதோக பூக்குழி என்று    தவைத்துள்ளதோர் யபருமதோள்முருகன். கததையதோசிரியர் யமன்தம
தைவைழைதவைண்டிய பூங்குழிதய பூக்குழி என்று வைல்லினத்துடன் விளிர்க்கும் முரணின் ஊடதோகவும்,
கததையின்  இறுதிக்  கதோட்சிகளின்  மூலமதோகவும்    செதோதிய  கவுரவைக்  யகதோதலகளின்  உக்கிரம்
செதரதோஜெதோதவையும்  நம்தமயும்  பற்றிக்யகதோள்கின்றேது.   இறுதி  இரு  அத்தியதோயங்களில்
உயிர்பிதழைத்தைல் ஒன்தறே உடலின் இயக்கமதோக இருக்கதவைண்டிய அத்தைருணத்தில், செதரதோஜெதோதவை
கடந்தை கதோலத்து நிதனவுகளுக்கு அதழைத்துச் யசெல்லும் எழுத்தைதோளரின் விவைரதணகள்  அவைரின்
சிறேப்பதோன எழுத்தைதோளுதம உக்தியின் சிறு குதறேபதோடதோக அறிந்துக்யகதோள்ளலதோம். 

நிகழுக்கும்  ,  இறேந்தைகதோலத்துக்கும்  மதோறி  மதோறி  கததைதய   பயணிக்க  தவைக்கும்   உக்தி
என்பது  யபருமதோள்முருகனின்  நதோவைல்கதளப்   யபதோறுத்தைவைதரயில்  இயல்பதோனது  தைதோன்
என்றேதோலும்,  உயிர் பிதழைக்கதவைண்டிய தைருணத்தில் கூடவைதோ கடந்தைகதோல நிதனவுகளுக்கு மனிதை
மனம்  யசெல்லும்?  என்றே  தகள்விதய  அவைரிடம்  எழுப்பதோமல்  இருக்கமுடியவில்தல.
உயிர்பிதழைக்கதவைண்டிய அந்தை சிக்கலதோன  குறுகிய தநரத்தில் செதரதோஜெதோவின் யசெயல்பதோடுகதள
குறுக்கிடும்  இறேந்தைகதோல  நிதனவுகளின்  மீதைதோன  எழுத்தைதோளரின்  விவைரதணகள்  வைதோசெகர்களின்
வைதோசிப்தபயும்  குறுக்கிடவும் தைதோன் யசெய்கின்றேன. திதரக்கததையதோக்க பயிற்சியில் ஈடுபடுதவைதோர்
இந்தை  நதோவைலின்  இறுதி  இரு  அத்தியதோயங்கதளயும்(Climax)  திதரக்கததையதோக  மதோற்றே  முயலும்
தபதோது அந்தை அத்தியதோயங்களில் உள்ள  செதரதோஜெதோவின்  கடந்தைக் கதோல நிதனவுகதள தைதோரளமதோக
தைவிர்த்துவிட்டுச்  யசெல்லலதோம்.  ஒருதவைதள  அதவை  திதரக்கததையில்  இதணக்கப்பட்டு
படமதோக்கப்படும் எனில் எடிட்டரின் கனினியில்  அதவைகள் துண்டிக்கப்படும் என்பதில் எந்தை
செந்ததைகமும் இல்தல.  எழுத்தைதோளர் அவைர் எழுதும்  நதோவைலுக்கதோன  வைடிவைம் செதோர்ந்தை உக்தியின்
குதறேபதோடதோக  இதைதன  கருதினதோலும்  தவைறு  ஒரு  விசெயமும்  இங்கு  யதைதோக்கிநிற்கின்றேது.
பதிதனந்து  அதியதோயத்துள்  முடிக்க  தவைண்டிய  கததையின்  கிதளமதோக்ஸ
இறுதிக்கதோட்சிதய(Climax)  இறேந்தைகதோல நிதனவுகதளயும் இதணத்து 16-வைது அத்தியதோயத்திலும்
நீடிக்கதவைண்டிய  ததைதவை  யபருமதோள்முருகனுக்கு  எங்கிருந்து  ஏற்பட்டு  இருக்கும்
என்பதைதனயும் பதோர்ப்தபதோம்.

பதினதோறு  வைதோரங்கள் எழுதைலதோம் என்றே வைதரயதரயுடன் கல்கி வைதோர இதைழில் எழுதைப்பட்டு
உள்ள இந்தை கததையில் யதைதோடர்கததைக்ளுக்தக உரிய இயல்புடன்  14-வைது வைதோர இறுதியிதலதய
செதரதோஜெதோவுக்கு  அடுத்தைது  என்ன  நடக்கப்தபதோகின்றேது   என்றே  தகள்விதய  வைதோசெகர்களுக்கு
ஏற்படுத்தி கிதளமதோக்ஸ என்றே இறுதிக்கதோட்சி(Climax)  யதைதோடங்குகின்றேது.   கல்கிதய படிக்கும்
யதைதோடர்  வைதோசெகர்கதள அந்தை இதைதழை தநதோக்கி அடுத்தைவைதோரமும் ஈர்க்கும் வைணிக நலன்கள் செதோர்ந்தை
யசெய்ல்படதோகத்தைதோன்  இதைதனக்  கதோணமுடிகின்றேது.  15-வைது  வைதோரத்திதலதய  முடிக்க  தவைண்டிய
கததையின் கிதளமதோக்ஸதசெ   கல்கியில் அவைருக்கு அளிக்கப்பட்ட 16 வைதோரங்கள் எழுதைலதோம் என்றே
கதோல  வைதரயதரயின்  கதோரணமதோக  இன்னும்  ஒரு  வைதோரம்  நீடித்து  இருக்கின்றேதோர்  எழுத்தைதோளர்.
அப்படி நீடிக்கும் தைருணத்தில் கல்கியின் நதோன்கு பக்கங்கதள நிரப்பதவைண்டிய கட்டதோயத்தின்
கதோரணமதோக  செதரதோஜெதோவின்  இறேந்தைகதோல  நிதனவுகதளயும்  அவைள்  உயிர்  பிதழைக்கதவைண்டிய
சிக்கலதோன தநரத்திலும் எழுதி இதணத்து கல்கி அவைருக்கு அளித்தை 16-வைதோர கட்டுப்பதோட்தடயும்,
நதோன்கு பக்க கட்டுப்பதோட்தடயும் நிதறேதவைற்றியுள்ளதோர் யபருமதோள்முருகன். வைணிக நலன்கதள
முதைன்தமயதோகக்  யகதோண்ட வைதோர இதைழ்களின்  குதறேபதோடுகதள  எல்லதோம்  அத்தைதகய இதைழில்
எழுதியதைன்   மூலம்  யபருமதோள்முருகன்  தைன்னுதடய  குதறேகளதோக  தைத்து  எடுத்துக்
யகதோள்கின்றேதோர்.  தமலும்  யதைதோடர்கததைகளுக்கும்  நதோவைலுக்கும்  உள்ள  தவைறுபதோடுகதளப்  பற்றி
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மதோர்க்சிய  விமர்செகர்களதோகிய  தைமிழ்  ஈழைத்ததை  தசெர்ந்தை  கல்வியதோளர்கள்  க.தகலதோசெபதி  மற்றும்
கதோ.சிவைத்தைம்பி ஆகிதயதோர் எழுதிய கருத்துகள் மற்றும்   விமர்செனங்கள்  யபருமதோள்முருகனின்
நிதனவுக்கு வைந்தைதோலும் அவைற்தறே பற்றி அவைர் ஆழ்ந்து சிந்திக்கவில்தலதயதோ என்றே செந்ததைகமும்
எழுகின்றேது.  நின்று  நிதைதோனமதோக  எந்தைவிதைமதோன   புறேவைய  கட்டுபதோடுகளும்  இல்லதோமல்
எழுதைதவைண்டிய  இந்தை  பதடப்தப  பல்தவைறு  விதிகதளயும்  தைன்னகத்ததை  யகதோண்ட
யபதோறுத்தைமில்லதோதை  ஊடகத்தில்  அதுவும்  வைணிகம்  செதோர்ந்தை  வைதோர  இதைழில்   எழுதியது  தைதோன்
யபருங்குதறே. 

நதோவைலின்  வைடிவைம்  செதோர்ந்தை  குதறேகள்  இப்படியதோக  எத்தைதன   இருந்தைதோலும்  பூக்குழியின்
உள்ளடக்கம்  யபருமதோள்  முருகன்  இதுவைதரயில்  எழுதிய  நதோவைல்களிதலதய  தைனிச்சிறேப்பு
வைதோய்ந்தை, செதோதிய மதோயதோஜெதோலங்கதள யவைளிகதோட்டுகின்றே, இன்தறேய செதோதி ஊழிக்கதோலத்தின்  செமுக
ததைதவைதய  அறிந்தை ஒன்றேதோக உள்ளது. நடப்பது கனவைதோ அல்லது நிசெமதோ என்றே குழைப்ப நிதலதய
வைதோசெகர்களுக்கு  ஏற்படுத்தி   கததையின்  முடிதவை  தநதோக்கி  பயணிக்கும்  இறுதிக்  கதோட்சிகள்
குமதரசெனின்  தசெக்கிளின்  வைருதகயுடன்  முற்றுப்யபறுகின்றேது.  கல்கி  வைதோர  இதைழுக்கதோக  16
வைதோரங்கதள   எழுதைப்பட்ட  யதைதோடர்கததை  இதுயவைன்பதைதோல்  கததை  குறுநதோவைதலப்  தபதோன்தறே
அதைற்குரிய  வைதரயதறேகதள  மீறேதோமல்  கதோட்சியளிக்கின்றேது.  இந்தை  கததையின்  அறிமுகக்
கதோட்சிகளில்  அல்லது  அத்தியதோயங்களில்  பதோத்திரங்கள்  பற்றிய  அறிமுகம்
முழுதமப்யபறேதோமலும்,யபருமதோள்முருகனின்  மற்றே  நதோவைல்களில்  பத்திரங்கதள  பற்றிய
யதைளிவைதோன விவைரதணகள் இருப்பது தபதோன்று இதில் இல்லதோமலும் முற்றுப்யபறேதோதை ஓவியம்
தபதோன்றே குதறேத் ததைதோற்றேத்துடன் தைதலச் சீவைப்பட்ட ஆண் பதனயதோக கதோட்சியளிக்கின்றேது.   

இந்தைக்கததையில் இளம் சிறேதோர்கள் என்று யதோருமில்லதோவிட்டதோலும் தைன் பதின்ம வையதில்
குமதரசெதன செதோதியகலப்புத்  கதோதைல் திருமணம்  யசெய்து யகதோண்டு உள்ள “யபதோழைங்கறே செதோதிதய”
செதோரதோதை  செதரதோஜெதோ  என்றே  சிறுமிதயப்   பற்றி  எழுதைதோவிட்டதோல்   இந்தை  ஆய்வு  நூல்
முழுதமயதடயதோது  என்றே  உணர்வுகளின்  உந்துதைலதோல்   பூக்குழிதயப்  பற்றிய  ஆய்வு
அவைசியமதோகின்றேது.  இந்தை  குறுநதோவைலிதன  எழுதுவைதைற்கதோன   வைடிவைத்ததையும்  ,  உக்திதயயும்
பலமுதறே  ஓத்திதக  பதோர்த்துயகதோண்ட  எழுத்தைதோளரின்  மனம்,  செமுகத்தின்  மீதைதோன  மிகுந்தை
எச்செரிக்தக  உணர்வுடன்  செதரதோஜெதோவின்  ஊர்  யபயதரயும்,  குமதரசெனின்  ஊர்  யபயதரயும்
தைவிர்த்து  கற்பதனயின்  ஊடதோக  ததைதோலூர்   என்றும்  கதோட்டுப்பட்டி  என்றும்  குறியீடுகளதோக
கதோட்டுகின்றேது. செதோதிப்  யபயர்கதள முற்றிலுமதோக நீக்குகின்றேது. 

ஊதரயும்,  செதோதிதயயும்  யபருமதோள்முருகன்  தபதோன்றே  வைட்டதோர  வைழைக்கில்  எழுதும்
எழுத்தைதோளர்  தைவிர்த்தைதோலும்  அவைர்கள்  யதோதரப்பற்றி  எழுதுகின்றேதோர்  ,எந்தை ஊர்கதோரர்கதள  பற்றி
எழுதுகின்றேதோர் ,  எந்தை செதோதி அங்கு ஆதிக்கம் யசெலுத்துகின்றேது ,  எந்தை செதோதி மக்கள் மீது ஆதிக்கம்
யசெலுத்தைப்படுகின்றேது   தபதோன்றே  எளிய  உண்தமகதள  உணர்ந்துக்யகதோள்ள
யபருமதோள்முருகனின்  முந்ததைய  பதடப்புகதள  வைதோசித்தை  அனுபவைதம   நமக்கு
தகயகதோடுக்கின்றேது.  ததைதோலூர்  ததைதோலூரதோகதவை  இருந்துவிட்டு  தபதோகட்டுதம.  தமலும்
செதோதிப்யபயர் கூட யதைரிந்து என்னவைதோகப்தபதோகின்றேது  ?  அது யபதோழைங்கறே செதோதிக் கூட்டம் என்று
தைதோன்  இருந்துவிட்டு  தபதோகட்டுதம!  கதோதட  ,கவுதைதோரி,தமனதோ,கதோக்கதோ  ,குருவி    என்று  தைன்
பங்கதோளிகளுக்கு  யபயர்  தவைத்துக்யகதோண்ட    கூட்டங்களின்  யமதோத்தைவைடிவைமதோக  அந்தை
செதோதியிருக்கின்றேது. குமதரசென் அதைதன செதோர்ந்தைவைனதோகவும் இருக்கின்றேதோன். செதரதோஜெதோவின் செதோதிதய
குறிப்பிட  “யபதோழைங்கறே  செதோதிதய”  தசெரதோதை  என்றே  யசெதோற்த்யதைதோடதர  எழுத்தைதோளர்
பயன்படுத்துவைதைன் மூலம் அவைதள ஒடுக்கப்பட்ட தைலித் செமுகத்ததை தசெர்ந்தைவைள் என்று எளிதில்
கண்டுக் யகதோள்ளமுடிகின்றேது.  கதைதோப்பதோத்திரங்களின் யபயர்கதளயும் கூட யபருமதோள்முருகன்
தைவிர்த்து  இருப்பதோர்  எனில்  அகத்திதனயுடன்  கூடிய    புதுதமயதோன    நவீன  நதோவைல்
வைடிவைத்துக்கதோன முதைல் முயற்சியதோக  பூக்குழி நதோவைல் உருவைம் யபற்று இருக்கும். 
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புதியதைதோக  திருமணமதோன  அவைர்கள்  யசெங்குன்றூரில்  இருந்து  ஓதடயூருக்கு  யசெல்லும்
பிரதைதோன  செதோதலயில்  தபருந்ததை  விட்டிறேங்கி   கதோட்டுப்பட்டியூருக்கு  ஒரு  கல்  யதைதோதலவுக்கு
நடக்கிறேதோர்கள்.  இந்தை  ஊர்  ஒன்றும்  யதைற்கில்  கன்ணியதோக்குமரி  பக்கம்  எல்லதோம்  இல்தலங்க.
யசெங்குன்றூதர  திருச்யசெங்தகதோடு  என்றும்  ஓதடயூதர  ஈதரதோடு  என்றும்  புரிந்துக்யகதோண்டதோல்
கதோட்டுப்பட்டி  கிரதோமம்  எங்கு  இருகிறேது   என்றும்   உணர்ந்துக்யகதோள்ளலதோம்.
யவைள்தளச்தசெதலகள்  விரிந்து  பறேப்பது  தபதோன்று  யவைய்யில்  அடிக்க  யபதோட்டல்  கதோட்டின்
ஊடதோக நடக்கிறேதோர்கள்.....  அனல் தீய்த்தை செதோம்பல் தூவைல்....  வைழியயங்கும் யமதோட்தடக்கதோடுகள்
யவைம்தமதயறிக் கிடந்தைன.... நடக்கும் வைழியில் சுடுகதோடு....  இந்தை வைருணதனகள்  வைதோசெகர்கதள
பல நூற்றேதோண்டுகளுக்கு பின்னிழுத்துச்யசெல்கிறேது.  கண்ணகிதய தநதோக்கி வைரதோதிங்க வைரதோதிங்க
என்று  மதுதர  மதோநகர்  யகதோடிகள்  அதசெவைதைதன  உருவைகப்படுத்தும்  செமணமுனி   இளங்தகதோ
இங்கு  யபருமதோள்முருகனுக்குள்  சித்துதவைதலகள்   மூலம்  கூடுவிட்டு  கூடு  பதோய்ந்து
விதளயதோடத் யதைதோடங்கிவிட்டதரதோ  என்று எண்ணத்ததைதோன்றுகிறேது.  

பதியனதோன்றேதோவைது  முடித்தை  குமதரசென்  உள்லூரில்  பதோத்தி  கட்ட  ,  தபதோர்  தபதோடயவைன்று
விவைசெதோயக்  கூலி  தவைதலக்குப்  தபதோகிறேதோன்.  தைண்ணிய  நதோம  தூக்கி  ஊத்துனதோக்
குடிக்கறேவிங்கதளதோட  ஒன்னதோமன்னதோ  யதைதோட்டுப்  யபதோழைங்க  உடறிதய  என்று  கூறி  யதோதரதோ
குமதரசெனின்  அம்மதோதவை  ஏத்திவிட்டு  குமதரசெதன  அவைன்  கதோட்டுக்குள்தளதய
முடக்குகிறேதோர்கள்.  குமதரசெனுக்கு  கல்யதோணம்  பண்ணிதவைக்கவும்  வைழியில்தல.  எவ்வைளவு
கதோசுப்பணம்  வைச்சிருக்க  என்று  விசெதோரிகிறேதோர்கள்  யபண்  வீட்டதோர்.  பதோதறேதமல  ஓதலக்
குடிதசெயில் இருக்கும் குமதரசெனின் அம்மதோ மதோரதோயி ,     கதோசு செம்பதோரிக்க மகதன யதைதோலூருக்கு
அதைதோங்க  தவைலூருக்கு   அனுப்புகிறேதோள்.   ஒண்டியதோக  யசென்றேவைன்  திரும்பி  யரட்தடயதோக
செதரதோஜெதோவுடன் வைருகிறேதோன். அம்மதோவைதோல் அவைனின் கதோதைல் கல்யதோணத்ததை ஏற்க முடியவில்தல.
ஆரதோத்தி  எடுத்து  திருஷ்டி  கழித்து  வைரதவைற்பதைற்கு  பதிலதோக  ஒப்பதோரிதவைத்து  அழுகிறேதோள்.
ஆதனய குதிதரய, மதோட்தட, , ஆட்தட யகதோண்டதோர தவைண்டியவைன்  பூதனதய  யகதோண்டதோந்து
புருச்சுனு  உட்டுட்டதோதன   என்று  யவைம்புகிறேதோள்.   செதரதோஜெதோவின்  செதோதி  என்னயவைன்றே  ததைடல்
குமதரசெனின் செதோதிக் கதோரர்களுக்கு இருந்தைதோலும் மதோரதோயிக்கு 

“நல்ல நல்ல பந்தைப் தபதோட்டு 
தகதோடி செனத்தைக் கூட்டி யவைச்சி 
தமளம் யகதோட்டித் தைதோலி கட்ட 
கழுத்து நிதறேய தைங்க நதககதளதோடும் 
வைண்டி நிதறேய பதோத்திரம் பண்டங்கதளதோடும் 
மருமவை வைந்து இறேங்க தவைண்டும்.”

என்றே  ஆதசெயிருகிறேது.  செதரதோஜெதோதவை  கதோதைலித்து  கல்யதோணம்  யசெய்து   மதோரதோயியின்  ஆதசெயில்
மண்தண வைதோரிப்தபதோடுகிறேதோன் குமதரசென்.

குமதரசெனின்  ஊருப்பக்கம்  முட்தடகதள  வைதோங்கி  ததைதோலூருக்கு  ஏற்றுமதி  யசெய்யும்
முட்தடவியதோபதோரியின்  யசெதோந்தைக்கதோரர்  தசெதோடதோபதோய்  ததைதோலூரில்  ஐந்து  தசெதோடதோகதடகளுக்கு
முதைலதோளி.  அவைரிடத்தில்  தசெதோடதோ,  கலர்  தையதோரிப்பதோளனதோகவும்  ,  விற்பதனயதோளனதோகவும்
அப்ரண்டிசெதோக  (Apprentice)  தவைதலக்குச் தசெருகிறேதோன் குமதரசென்.  எங்க ஊரு யபதோம்மசெமுத்திரத்து
தபயன்  அதைதோங்க  மல்லசெமுத்திரத்து  தபயன்  யபரியசெதோமியிடம்  தவைதலதயக்  கற்கிறேதோன்.
குமதரசென்.  குமதரசென்   தைங்கி  தவைதல  யசெய்யுமிடத்தின்  தலன்  வீடுகளில்  ஏழு  பிள்தளகள்
இருக்க அவைர்களில் மூவைர் அம்செமதோக இருப்பதோர்கள் என்கிறேதோன் யபரியசெதோமி. இங்தகதய ஒன்னப்
பதோர்த்து  கல்யதோணம்  பண்ணிக்க  யசெதோல்லி  ஆதசெக்  கதோட்டுகிறேதோன்  குமதரசென்.  ஐதயதோ  அப்படி
பண்ணிட்டதோ  யசெதோந்தை  ஊருல  யவைசெம்  யவைச்சிக்  யகதோன்னுபுடுவைதோங்க....  இல்லீன்னதோஅடிச்சுத்
தூக்கிக் கட்டீருவைதோங்க என்று பயப்படுகிறேதோன் யபரியசெதோமி. 
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இந்தை  உதரயதோடல்களின்   ஊடதோக  நதோமக்கல்  மதோவைட்டத்தின்  பட்டிக்கதோட்டு  ஊர்களில்
யபதோங்கி  வைழியும்  செதோதிய  உணர்வு  யவைளிப்படுகிறேது.  செதோதி  செதோர்ந்தை  கவுரவைக்  யகதோதலகளின்
உக்கிரமும்   நம்தம  தைதோக்குகிறேது.  ஆனதோலும்  குமதரசென்  கதோதைலிக்கிறேதோன்.  கதோதைலித்தைவைதள
கட்டிக்யகதோண்டு    அவைன் ஊருக்தக வைருகிறேதோன் என்றேதோல் அது குமதரசெனின் அப்பதோவித்தைனமதோ
அல்லது  நடப்பது  நடக்கட்டும்  என்றே  தைதோன்தறேதோன்றித்தைனமதோ  என்று  வைதோசெகர்கள்
சிந்திக்கதவைண்டியுள்ளது. 

யபரியசெதோமிதய  மல்லசெமுத்திரத்து  தபயன்  என்று  யபருமதோள்முருகன்  குறிப்பிட்டு
இருந்தைதோலும் அவைன் அந்தை ஊதர சுற்றியுள்ள சின்ன கிரமத்தில் விவைசெதோயத்ததை அடிப்பதடயதோகக்
யகதோண்ட   குடும்பத்ததைச்   தசெர்ந்தைவைன்  என்தறே   எளிதில்  உணரமுடிகிறேது.  மல்லசெமுத்திரம்
என்பது யநசெவுத் யதைதோழில் யசெய்யும்  மக்கதளக்  யகதோண்ட ஊரதோக இருப்பதைதோலும் அங்கு வைதோழும்
மக்கள் அத்தைதன  செதோதியுணர்வு யகதோண்டவைர்களதோக இல்தல என்பதைதோலும் யபரியசெதோமியின் பய
உணர்வுகளுக்கு மல்லசெமுத்திரம் கதோரணமதோக இருக்கதவை முடியதோது. அந்தை ஊர் அவைனின் யசெதோந்தை
ஊரதோகக்கூட  இருக்க  முடியதோது.  நதோன்  அங்கு  வைதோழ்ந்தை  சில  ஆண்டுகளில்  அந்தை  ஊர்க்கதோரர்கள்
அங்கு  வைந்ததைறிய  என்தன  கல்லூரி  ஆசிரியர்களதோக  தைதோன்  பதோர்த்தைதோர்கதள  தைவிர  என்  செதோதிதய
என்னயவைன்று  என்றுதம  தகள்விக்கு  உட்படுத்தியது  இல்தல.  கதோளிப்பட்டி  ,
எதளயம்பதோதளயம்  என்று  தவைதல  நிமித்தைமதோக  தினம்  தினம்  யசென்றேதோலும்  உண்டு  உறேங்க,
சினிமதோபதோர்க்க,    செதோதிய  ஆண்தடகளின்  முற்றுதகயில்  இருந்து     தைப்பிவைதோழை   உதைவும்
தகதோட்தடயதோக  கச்சிதைமதோக  இருந்தைது  மல்லசெமுத்திரம்.  தமலும்  அங்கு  உள்ள  சிவைன்  தகதோவில்
யதோருக்கு  யசெதோந்தைம்  என்பது  தபதோன்றே  சிக்கல்கள்  யநசெவுத்  யதைதோழில்  யசெய்தவைதோருக்கும்  ,
விவைசெதோயத்ததை  முதைன்தமயதோகக்  யகதோண்ட   நிலஉதடதமயதோளர்களுக்கும்  இருபதைதோல்  இந்தை
விவைசெதோய செதோதிய ஆண்தடகளின்  ஆளுதமக்கு எல்லதோம்  தைதல வைணங்கதோமல்  என்னதோல்  நடக்க
முடிந்தைது.  யகதோங்கு   செதோதியவைறி   ஆண்தடகள்  ஏனுங்க...,  தபதோதகதோணும்...,தகப்பியதோட்டம்
இருக்குது....   என்று இனிக்க இனிக்கப் தபசினதோலும் உண்தமயில் அவிங்க வீடு பிள்தளதய
தவைற்று  செதோதிக்கதோரன்  கதோதைலித்தைதோல்,  ஏன்  சும்மதோ  தகதோவிலில்  தபசினதோல்  கூட  ரயில்வைண்டி
தைண்டவைதோளம்  தைதோன்  தபசியவைனுக்கு பதில் யசெதோல்லும்.  ரயில் தைண்டவைதோளங்கள் அப்படித்தைதோன்
பதில் யசெதோல்லியும் இருக்கிறேது. 

யதோருமற்றே தநரத்தில் தம அப்பிய நிறேத்தில் கதோய்கள் விற்க வைரும் பதோட்டியின் உதரயதோடல்
இன்னும்  இன்னும்  செதோதரதோஜெதோதவை  பீதியதடய  தவைக்கிறேது.  பதோட்டி  குமதரசெனின்  செதோதிதய
தசெர்ந்தைவைள்  இல்தல  என்பதைதோல்  மிகவும்  தைன்தமயதோகப்தபசுகிறேதோள்.  பங்குனி  மதோதைத்தில்
கல்யதோணம் யசெய்துக்யகதோண்டததை கூறி குதறேப்படுகிறேதோள். செதரதோஜெதோவின் வையிற்றில் மூன்று மதோதைக்
குழைந்ததை  இருபதைதோக  கற்பதன  யசெய்துக்யகதோண்டு  அதைற்கு  தைதோன்  பங்குனியில்  அவைசெரப்பட்டு
கல்யதோணம் யசெய்துக்யகதோண்டர்கதளதோ என்று நிதனக்கிறேதோள்.  பனங்கதோ கனிஞ்செதோத் தைதோனதோக் கீழை
உழுவுது என்று குழைந்ததை பிறேப்தப பற்றி தபசுகிறேதோள். கடனுக்கு கதோய்கதள யகதோடுக்கும் பதோட்டி
செதரதோஜெதோவுக்கு  பூதவை  இலவைசெமதோகக்  யகதோடுக்கிறேதோள்.  ரதோத்திரிதயதோட  ரதோத்திரியதோ  யகதோரவைதளய
யநரிச்சுக்  யகதோன்னு  யகதோட்தடயில  தூக்கிக்  கட்டீருவைதோங்க  என்று  அந்தை  ஊரின்  நிசெத்ததை
கூறுகிறேதோள் பதோட்டி.  செதரதோஜெதோவின் கற்பதனயும்,  கனவும்,  நிதனவும் கலந்தை மன  குழைப்பங்கள்
தைதலக்கதோட்டத்   யதைதோடங்குகிறேன.  யதைதோதடத்யதைரிய  அடுத்து  வைரும்  குமதரசெனின்  பங்கதோளி
யவைள்ளப்பயன்  இரட்தட அர்த்தைம் வைரும்படி தபசி செதரதோஜெதோதவை தமலும் தமலும் மன ரீதியதோக
நிதலகுதலயச்  யசெய்கிறேதோன்.   அப்புச்சி  வீட்டுக்குச்   செதரதோஜெதோவுடன்  தசெதோடியதோக  தபதோகும்
குமதரசெதன ‘எங்கட வைந்தை எச்செக்கல நதோதய ‘ என்று கத்திக்யகதோண்டு ஓங்கி அதறேகிறேதோர் அவைன்
அப்புச்சி.தமலும்  அடிவிழும்  முன்  அம்மதோயி  வைந்து  அப்புச்சிதய  தைடுக்கிறேதோர்.  வீட்டுக்குள்
செதரதோஜெதோதவை   கூட்டிக்  யகதோண்டு  யசெல்லவிடதோமல்   தைடுக்கிறேதோர்  அப்புச்சி.  செதரதோஜெதோவுக்கு  ஈய
டம்ளதோரில்  நீர்  யகதோடுக்கிறேதோள்  அம்மதோயி.  ‘இவைளுக்கு  மட்டும்  தைங்கத்துல  யசெஞ்சி
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யவைச்சிருக்குததைதோ  என்னதமதோ  ‘  என்று  அவைன்  அத்ததைகளில்  ஒருத்தி  ஆபதோசெமதோகக்  கத்துகிறேதோள்.
செதரதோஜெதோ  அவைள்  இயல்தபயும்  மீறி  ஓங்கி  குரயலடுத்து  அழுகிறேதோள்.  பூங்குழி  நமக்கு
பிணக்குழியதோகக்  கதோட்சித்  தைருகிறேது.  ஒன்றேதோக  தகதகதோர்த்து  நிற்கதவைண்டிய  தைமிழ்  செமுகம்
செதோதியதோல்  பிளவுப்பட்டு  யசெத்துப்தபதோன  அழுகிய  நதோயின்  துர்  நதோற்றேத்துடன்  நமக்குக்  கதோட்சித்
தைருகிறேது.   

திருச்யசெங்தகதோட்டில்  இருந்து  பத்து  கல்  யதைதோதலவிலிருக்கும்  விரிச்சி  பதோதளயத்தில்
தசெதோடதோக்கதட  ஒன்தறே  தபசி  முடித்திருந்தைதோன்  குதமரசென்.   ஊருக்குள்  யபட்டிக்கதடகள்  ,
ஊருக்கு யவைளிதய கிரதோமத்துக் கதடகள் ,வைதோரச் செந்ததை ,திருவிழைதோக்கள் என்று தசெதோடதோ வியதோபதோரம்
யசெய்ய கணக்குப் தபதோடுகிறேதோன். ‘கடக்கி தவைணும்னதோ இதை வித்து யசெலவு பண்ணிக்க ‘ என்று தைன்
இரண்டு  பவுன்  கழுத்துச்  செங்கிலிதய  கழைற்றிக்   யகதோடுக்கிறேதோள்.  ‘  ஒன்தன  ஒன்னுத்தைதோன்
யவைச்சிருக்கறே அதை நதோன் புடிங்க மதோட்தடன்’ என்று மறுதைலிக்கிறேதோன் குமதரசென்.  யவைக்தகயதோன
சித்திதர  வைதோழ்விலும்  மனிதைர்கதள  குளிரதவைக்கும்  கதோர்த்திதக  மதோதை  தைருணமிது.  ஏததைதோ  ஒரு
இனத்து  தசெதோடிப்  பறேதவைகள்  குதறேவைதோக  உள்ள  தைண்ணீதர  குடிக்க  முதனயும்  தபதோது  அதில்
ஒன்று குடிப்பது தபதோல பதோவைதன யசெய்துக்யகதோண்டு தைன் இதணக்கு நீதர அருந்தை யகதோடுக்குதம
அந்தை நிகழ்வு தைதோன் நிதனவுக்கு வைருகிறேது.  வைதோழ்வின் அதனத்து சிக்கலதோன செந்தைர்பங்கதளயும்
அழைகதோக எதிர்யகதோண்டு முன்யசெல்வைதோர்கள் இவைர்கள் என்தறே மனம் கூவுகிறேது.   

 
விடியகதோதல கண் விழிக்கும்  செதரதோஜெதோதவை நதோயின் குதரப்பு  பதைறேதவைக்கிறேது.  செதரதோஜெதோ

குமதரசெதன தைட்டி எழுப்புகிறேதோள்.  செலிப்புடன் எழுந்து யவைளிதயச் யசெல்கிறேதோன்.  குமதரசெனின்
யசெதோந்தைங்கள் கூடி நிற்கிறேதோர்கள்.  குமதரசெதனயும் அவைன் குடும்பத்ததையும் ஊதரவிட்டு ஒதுக்கி
தவைப்பதைது  என்பது  ஊரின்  முடிவைதோக  கூறுகிறேதோர்கள்.  மதோமியதோர்  யபருங்குரயலடுத்து
அழைத்யதைதோடங்குகிறேதோள். செதரதோஜெதோவுக்கு உடல் நடுங்குகிறேது. தைதலச் சுற்றி மயக்கம் வைருகிறேது. 

அவைன் தசெதோடதோக்கதட தவைக்கும் விரிச்சிப்பதோதளயம் ஊருக்கு தசெக்கிளில் யசெல்கிறேதோர்கள்.
அவைன் கதட ஒரு செந்தில் இருக்கிறேது.  பத்து ரூபதோய்  வைதோடதகக்கு பறேந்து விரிந்தை ஒதர அதறே.
இரண்டுப்தபர் புழைங்கியகதோண்தட தசெதோடதோவும் தையதோரிக்கலதோம். அந்தூதர தைன் ததைதோலூர் தபதோலதவை
உணருகிறேதோள்.  இங்தகதய குடிவைந்துவிடலதோம்  என்று எண்ணுகிறேதோள்.  வைதோசெதலக் கூட்டுகிறேதோள்.
தைண்ணீர்  யதைளிக்கிறேதோள்.  புழுதி  அடங்க  மீண்டும்  கூட்டுகிறேதோள்.  பக்கத்து  வீட்டுக்கதோரர்கள்
கூடுகிறேதோர்கள்.  அவைர்கதள  பதோர்த்து  சிதநகத்துடன்  சிரிக்கிறேதோள்.  அவைர்களின்  ஒருத்தி  ‘இங்கதய
குடிவைரப் தபதோறீங்களதோ ?’ என்கிறேதோள்.  இவைள் வைதோய் யசெதோல் பலிகட்டுதம..., இதுதைதோன் செதரதோஜெதோவின்
ததைதோலூரதோக  இருக்கட்டுதம   என்று  நம்  மனதுக்குள்  மதழைப்யபய்கிறேது.  பதோதறேயிலும்  விததை
முதளத்து விடும் என்றே நம்பிக்தக பிறேக்கிறேது. ஆனதோல்.....  அடுத்தை அடுத்தை இறுதிக் கதோட்சிகளில்
வீசும் தீயின் தைணல் நம்தமயும்  சுட்டு நம் மனதிலும் ஆறேதோதை வைடுவைதோகிறேது. அது நடக்கதோதை யநடுங்
கனவைதோகதவை இருந்துவிட்டுப் தபதோகட்டுதம என்று மனம் பதைறுகிறேது.
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7 நிழைல்முற்றேம் தைரும் யவைளிச்செம் 

ஆடுதமய்க்கும்  சிறேதோர்கதள  தமயமதோகக்  யகதோண்ட  கூளமதோதைதோரி  நதோவைதல  ஒத்தை
உள்ளடக்த்துடன்  பதடக்கப்பட்ட  இந்தை  நிழைல்முற்றேம்  நதோவைலில்  தசெதோடதோ,கலர்  விற்கும்
சிறேதோர்களின்  ஆடுகளம் சினிமதோ திதயட்டரதோக இருக்கின்றேது. பத்தைதோண்டுகளுக்கு முன் வைதரயில்
நகரம் செதோர்ந்தை திதரயரங்குகளில் சீட்டு-தசெர்  வைரிதசெகளில் இனிப்பு பண்,தபதோண்டதோ  ,ததைங்கதோய்
யரதோட்டி,செவ்வு  மிட்டதோய்  தகக்,தசெதோடதோ,கலர்   என்று  விற்றுக்யகதோண்டு  இருந்தைவைர்கள்  நிஜெ
வைதோழ்வில் எங்தக தபதோனதோர்கள் என்றே தகள்வியும் எழுகின்றேது. உதிரிகளதோக இருந்தை அவைர்களுக்கு
வைதோழ்க்தகயில்  தவைறு  தவைதலகளதோ  கிதடத்திருக்கதோது   என்று  மனம்  தைன்தன  செமதோதைனம்
யசெய்துக்யகதோண்டதோலும்  அவைர்கள்  வைதோழ்வு  கதோற்றில்  கதரயும்  உப்பதோகத்தைதோன்  ஆகிவிட்டது.  நிஜெ
வைதோழ்வில் சுதைதோகரித்துக்யகதோண்ட யவைகு சில திதயட்டர் சிறேதோர்கள் இரண்டு  ,நதோன்கு,  ஆறு செக்கர
இயந்திர  பழுதுபதோர்ப்பவைர்களதோக  புத்துயிர்  யபற்றேதைதனயும்  கதோண  தநர்கின்றேது.  எப்படிதயதோ
அவைர்கள்  நலமுடன்  இருந்தைதோல்  தபதோதும்  என்றே  மதனதோநிதலயில்  முடித்துக்யகதோள்ள  இயலதோதை
கததை அவைர்களுதடயது.  இந்தை கததையின் பதோதிப்பு அதைதனயும் தைதோண்டி பல்தவைறு தகள்விகதள
நம்முள்  எழுப்பத்தைதோன்  யசெய்கின்றேது.  அவைர்களின்  நிரந்தைர  கஞ்செதோ  தபதோததை  ,அடிக்கடி  குடி
தபதோததை,  கிதடக்கும்  தபதோது   நுகரும்  அவைர்களின்  பதின்ம  வையது  பதோலியில்  யதைதோழில்  யபண்
வைதோசெம்  என்று எத்தைதனதயதோ விசெயங்கதள தைதோண்டியும் இன்னும் உசுருடன் தைதோன் இருப்பதோர்களதோ
அல்லது  இன்னும்  மதி  யகடதோமல்  தைதோன்  இருப்பதோர்களதோ  என்றே  தகள்விகள்   நடுத்தைர
வைதோழ்க்தகயின் யபதோது புத்தியில் இயல்பதோகதவை எழுகின்றேது.   

 இந்தை அடுத்தைடுத்தை தகள்விகதளயயல்லதோம் வைதோசெகர்களுக்கு அளித்துவிட்டு   இது தைதோன்
அவைர்களின்  இன்தறேய  ,இப்தபதோததைய   நிதைர்சென  வைதோழ்க்தக  ,  வைதோங்க  வைந்து  அவைர்களின்
படத்ததையும் பதோர்த்துவிட்டு தபதோங்க என்று  வைதோசெகர்கதள இந்தை நதோவைலின் ஊடதோக எல்லதோருக்கும்
ஒதரவிதல;  125   ரூபதோ  டிக்யகட்டுக்கு   அதழைக்கின்றேதோர்  நிழைல்முற்றேத்து  திதரயரங்க
உரிதமயதோளர் யபருமதோள்முருகன். 

தினத்தைந்தி  ,தினமலர் என்றே சில யவைகுசென நதோளிதைழ்கதளயும்,  குமுதைம்  ,ஆனந்தைவிகடன்
என்றே இரண்தட வைதோர இதைழ்கதளயும்  மட்டுதம யபருவைதோரியதோன விற்பதனக்கு உரிய செரக்கதோக
யகதோண்டு உள்ள தைமிழ் நதோட்டில் 135  பக்க அளவிலதோன  இந்தை நதோவைலின் விதல மிகவும் அதிகம்
என்தறே கருதைத் ததைதோன்றுகின்றேது.  தைன் பதடப்தப பரந்துபட்ட வைதோசெகர்களிடம் யகதோண்டுச் தசெர்க்க
விரும்பும்  எந்தை  எழுத்தைதோளரும்  விதலதய  குதறேப்பதைற்கதோன  அத்தைதன  முயற்சிகதளயும்
யசெய்யவைதோர் என்றே நிதலயில் யபருமதோள் முருகன் அவ்வைதோறு முயலதோதைது  தைன் பதடப்புகளின் மீது
பரபரப்புகதள  ஏற்படுத்தைதோதை   அவைரின்  எளிய  மனதின் யவைளிப்படதோகக்  கருதைதவைண்டியுள்ளது.
ஆனதோலும்  பரந்தை  வைதோசெகர்  பரப்தப  யசென்றேதடயதவைண்டிய  இந்தை  சிறேந்தை  நதோவைல்  சில  ஆயிரம்
அதிகபட்செம்  பத்தைதோயிரம்  தைமிழ்  வைதோசெகர்கதள  மட்டுதம  யசென்று  அதடந்து  இருக்கும்  என்றே
நிதலயில்  அது  யபருமதோள்  முருகனின்  எழுத்தைதோளுதமதய  தைதோண்டிய   அவைரின்  தைனிப்பட்டக்
குதறேயதோகத்தைதோன் இருக்கதவைண்டும். 

யபருமதோள்முருகன் தபதோன்றே கல்லூரிப்   தபரதோசிரியர்களுக்கு யபருளதோதைதோரம் ஒரு யபரும்
பிரச்செதனயதோக  இருக்கதோது  என்றே  யபதோது  புத்தியுடன்  சிந்திக்கும்  தபதோது  அவைரின்  பூக்குழி  ,
நிழைல்முற்றேம்  தபதோன்றே  சிறேந்தை  சிறிய  நதோவைல்கதளயதோவைது  அவைர்  அவைரின்  இதணய
தைளங்களில்(Blog  Or  Website)   யவைளியிட்டு  இத்தைதகய  நல்ல  நதோவைல்களின்  மீதைதோன  வைதோசெகர்
எண்ணிக்தகதய  அதிகப்படுத்தைலதோதம  என்றே  நப்பதோதசெயும்  எழைத்தைதோன்  யசெய்கின்றேது.  அல்லது
மலிவு  விதல  பதிப்பதோகவைதோவைது  இந்தை  இரு  நதோவைல்கதளயும்   (Paper  Pack)  வைடிவில்
யவைளியிடலதோம்  அல்லவைதோ?  கவிஞரும்  ,மதோர்க்சிய  யதைதோழிற்செங்கவைதோதியுமதோன  யசெங்தக  தைதோமஸ
அவைர்களின்  உயிர்ப்பறேதவை என்றே  128  பக்க அளவில்  வைழை வைழை வைதோர்னிஸ தைதோளில்  பரந்துபட்ட
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தைரமதோன  கவிததைகள்  அடங்கிய   நூலின்   விதல  ரூ  75  என்று  இருந்தைததை  தைற்யசெயலதோகக்
கண்டதபதோது அது தபதோன்றே நல்ல நூற்களும் குதறேந்தை விதலயில் கிதடப்பது செதோத்தியம் தைதோன்
என்று  என் சிந்ததைக்குத் ததைதோன்றுகிறேது. 

இந்தை  நதோவைலுக்கு  புறேத்ததையுள்ள  எழுத்தைதோளர்  ,பதிப்பகம்,விதல  என்றே  வைணிகம்  செதோர்ந்தை
விசெயங்கதள ஒதுக்கிதவைத்துவிட்டு நதோவைலின் கருதவை பற்றி எழுதை,   அதைன் வைடிவைத்ததை பற்றி
எழுதை,  விவைதோதிக்க  ,விமர்சிக்க  பற்பல  விசெயங்கள்  உள்ளன,  திதரயரங்குக்கு  யவைளிதய
உணவின்றி  ,  அதர மயக்கநிதலயில் கிடக்கும் செக்தி என்றே சிறுவைன் அவைதன ஒத்தை தவைறு ஒரு
சிறுவைன் நதடசெனதோல்  ஆதைரிக்கப்பட்டு உள்நுதழையும் முதைல் கதோட்சியில் யதைதோடங்கும் நதோவைல் அததை
நதடசென் தசெதோடதோக்கதட முதைலதோளியின் செதோர்பதோக ,வைழிப்பதோததை  செண்தடயில் இறேங்கி உயிர்துறேக்க;
அவைன்  நட்பின்  பிரிவிதன  தைதோளதோமல்  செக்தி  தசெதோடக்கதோரர்  அதழைத்தும்  தகளதோமல்  திதயட்டதர
விட்டு  யவைளிதயறும்  கதோட்சியுடன்   கததை  முடிகின்றேது.  இந்தை  இரு  கதோட்சிகளுகிதடதயயதோன
பதினதோன்கு  அத்தியதோயங்களில்  கததை  இந்திய  யதோதனகளின்   கதோலடி  நகர்வுகதள  தபதோன்று
யமல்ல யமல்ல உறுதியதோக நகர்கின்றேது.   

ஒவ்யவைதோரு  அத்தியதோயத்திலும்  மனதிதன  விட்டு  நிங்கதோதை  கதோட்சி  படிமங்கதள
வைதோசெகர்களுக்கு  கதோணக்கிதடக்க  யசெய்யும்  இந்தை  நதோவைல்  ஒளிப்பதிவைதோளரின்  கதலநயத்துடன்
இருள்  ,ஒளி செதோர்ந்தை கதோட்சிகளின் ததைதவைகதளயும்  பூர்த்தி யசெய்துக்யகதோண்தட பண்பட்ட ஒரு
திதரப்பட  இயக்குனர்  தகயதோளும்  திதரயமதோழிதய  நதோவைலின்  வைடிவைமதோக  யகதோண்டு
பயணிக்கின்றேது.  ஒவ்யவைதோரு  அத்தியதோயமும்  ஒன்று  அல்லது  இரண்டு  திதரக்  கதோட்சிகளின்
சித்தைரிப்புகளதோக  யகதோண்டுள்ள  இந்தை  நதோவைல்  திதரயில்  கதோட்சிப்படுத்தை  இயலதோதை
கதைதோபதோத்திரங்களின்  உள்மன  ஓட்டங்கதள  யபருமளவில்  தைவிர்த்து  ததைதவையதோன  அளவிற்கு
வைசெனங்கதள  இட்டு  நிரப்புகின்றேது.  திதரக்கததையதோகத்துக்கதோன   அறிவுடன்  பயிற்சிக்கதோக
திதரக்கததை எழுதுதவைதோர் எவ்விதை தைடங்கலுமின்றி பயிற்சி யசெய்ய ஏதுவைதோக அதமந்து உள்ளது
இந்தை  நதோவைல்.  ததைதோழைர்   மு.செந்திரகுமதோர்  அவைர்களின்  லதோக்கப்  நதோவைல்
திதரக்கததையதோகப்பட்டதபதோது அதில் ஏற்பட்ட அத்தைதன  வைணிகம் செதோர்ந்தை சிக்கல்களும் இந்தை
நதோவைலிதன   திதரக்கததையதோக்க  முயலும்  திதரக்கததையதோசிரியருக்கும்   ஏற்படுகின்றேது.
விசெதோரதண   திதரப்படத்தின்  முதைல்  பதோதி  அப்படிதய  அந்தை  லதோக்கப்  நதோவைதல  அச்சு
அதடயதோளமதோகப்  பின்யதைதோடர்ந்தைதோலும்  அதைன்   மறுபதோதியின்  கற்பதன  இயக்குனர்
யவைற்றிமதோறேதன   செதோர்ந்து  இருபது  தபதோன்று  இந்தை  நதோவைலிலும்  செக்திதவைல்  தைன்  நண்பன்
நதடசெனின்   இழைப்பிறேக்கு   பின்  திதரயரங்தக  விட்டு  யவைளிதயறிய  பின்  என்னவைதோகின்றேதோன்
என்றே  பின்  பதோதிக்கதோன  தகள்விதய  இதைதன  திதரக்கததையதோக  மற்றும்  இயக்குனர்  தைன்
வைதோழ்வைனுபவைத்தின்  ஊடதோகவும்,  கற்பதனயின்  ஊடதோகவும்   தகதோடிட்ட  இடங்கதள
நிரப்பதவைண்டியுள்ளது. 

இந்தை  நதோவைலில்  பயணிக்கும்  சிறேதோர்கள்  தைலித்  சிறேதோர்கள்  தைதோனதோ  என்றே  தகள்விக்கு
கததையினுடதோக யபருமதோள்முருகன் தநரடியதோக பதிலளிக்கதோவிடதோலும் சில குறியீடுகள் மூலமதோக
ஆம்  அந்தை  சிறுவைன்  செக்திதவைல்  தைலித்  தைதோன்  என்று   மதறேமுகமதோக  சில  கதோட்சிகள்  ஊடதோக
சித்தைரித்து உள்ளதோர்.  இந்தை நதோவைலின் செதோதிகதளப்பற்றிய குறிப்புகள் முற்றிலுமதோக தநரடியதோகத்
தைவிர்க்கப்பட்டதோலும்  கததை நிகழும் இடம் திருச்யசெங்தகதோட்தட ஒட்டியுள்ள ஈதரதோடு யசெல்லும்
செதோதலயிலுள்ள  திதரயரங்கு  என்பதைதோல்  அங்கு  என்ன  ஆப்பிரிக்க  சிறேதோர்கள்
தவைதலயதோட்களதோகவும்  ,  ஐதரதோப்பிய  முதைலதோளிகள்  ஆண்தடகளதோகவுமதோ
இருக்கப்தபதோகின்றேதோர்கள்?  திதரயரங்க   முதைலதோளியின்  பதோட்டன்  யதைருத்யதைருவைதோகச்  யசென்று
துணி  விற்ப்பவைரதோக  இருந்தைதோர்  என்றே  யசெய்தி  தசெதோடதோக்கதடகதோரர்  திதயட்டர்  தமதனஜெருடன்
தபசும்  எரிச்செல்  தபச்சில்  யவைளிப்படுவைதைதோல்   அவைதர  யசெங்குந்தை  முதைலியதோர்  என்று  எளிதில்
கண்டுயகதோள்ள  முடிகின்றேது.   திருச்யசெங்தகதோடு  நகரும்  அதைதன  ஒட்டிய  புறேநகர்  பகுதிகளும்
முதைலியதோர்  செமுகமும்,  தகக்தகதோளர்  செமுகமும்   யபதோருளதோதைரத்ததை   தைங்கள்   ஆளுதமக்கு
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பதோதியளவுக்கு  உட்படுத்திக்  யகதோண்டு    உள்ளது  என்பதைதன  அங்கிருக்கும்  இதசெப்பதோடும்
விதசெத்   தைறிகள்  மூலம்  நதோம்  உணரமுடியும்.  திருச்யசெங்தகதோடு  நகரில்  மட்டுமல்லதோமல்
மல்லசெமுத்திரம்  ,ஆட்தடயதோம்பட்டி  தபதோன்றே  வைளருகின்றே  சிற்றுர்களிலும்,ஈதரதோடு  தபதோன்றே
நகர்களிலும்  யநசெவுத்யதைதோழிலில்  முதைலீடு  யசெய்து  உள்ளர்களின்  யபதோருளதோதைதோர  ஆளுதம
யபருமளவில்  இருப்பதைதன  கதோணலதோம்.  கூளமதோதைதோரி  நதோவைல்  கதோட்சிப்படுத்தும்  வைரலதோற்றுக்
கதோலங்கள் யமல்ல யமல்ல நழுவிப்தபதோய்     நிழைல்முற்றேம்  கதோட்டும் மின் இயந்திரக்  நிகழ்
கதோலம் யகதோங்கு மண்தணத்  விடதோபிடியதோய்  தைழுவுகின்றேது. அந்தை செமுக உருமதோற்றேத்தின் ஊடதோக
செமுகத்தின்  கதடக்தகதோடி  மனிதைர்களும்  தைங்களின்  அடிதமச்செங்கிலிகதள  சிறிது
தைளர்த்திக்யகதோண்டு   .நகரம்  செதோர்ந்தை   உதிரித்   யதைதோழிலதோளர்களதோகின்றேதோர்கள்.  அப்படித்தைதோன்
ஆடுதமய்க்கும் பண்தணயத்தைதோள் தைலித் சிறுவைன் கூளமதோதைதோரியும் திதயட்டரில் தசெதோடதோவிற்கும்
செக்திதவைலதோகின்றேதோன்.

செக்தி  திதயட்டருக்குள்  வைந்தை  அன்தறே  தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்  அவைனிடம்  தசெதோறுதபதோட்டு
தவைதல  யகதோடுத்தைதோ  வையக்கதோட்டுல  தவைதல  யசெய்வியதோ,  ஆட்தட  கதோட்டுல  தமய்பியதோ  என்று
தகட்பதைன்  மூலமதோக  தைன்  நிலஉதடதம  வைர்க்கப்   பின்னணிதய  யதைளிவைதோகதவை
விளக்கிவிடுகிறேதோர்.  இரண்டதோம்  ஆட்டம்  கழித்து  திதயட்டரிதலதய  தூங்கும்  தசெதோடக்கதோரர்
விடியற்கதோதலயிதலதய  வீடு  திரும்பும்  தைருணத்தில்  தூங்கிக்யகதோண்டிருக்கும்   செத்திதய  கியூ
செந்தில் ததைடிகண்யடடுத்து அவைதன ஆடு தமய்க்க அதழைகிறேதோர்.  இட்லி,தகதோழிக்குழைம்பு மூக்கு
பிடிக்க  திம்பீடதோ  என்று  செக்திக்கு  ஆதசெக்கதோட்டுகிறேதோர்.  இத்தைதகய  உதரயதோடல்கள்  முலமதோக
செக்திதய  பின்னுக்கு இழுக்கும்  தசெதோடதோக்கதோரரின்    செதோதி  எதுவைதோக இருக்கும்  ;  அது  கவுண்டர்
செதோதியதோகத்தைதோன் இருக்கும் செக்தியின் செதோதி தைலித்தைதோகத்தைதோன் இருக்கும் என்றுணர அதிக ஆய்வுகள்
ஏதும்  ததைதவையில்தல.  தமலும்  தசெதோடதோக்கதோரரின்  தபயன்  முத்து  கதடக்கு  வைரும்  ஒருசில
நதோட்களில்  அவைனும்  தபதோண்டதோக்கதடக்கதோரரும்  நடத்தும்  உதரயதோடல்களில்  யவைளிப்படும்
மதோப்ள  ,மதோமதோ தபதோன்றே உறேவைதோடல்கள் மூலமதோக அவைர்கள் கவுண்டர் செமுகத்ததை தசெர்ந்தைவைர்கள்
என்று எளிதில் உணர்ந்துக்யகதோள்ள முடிகின்றேது. 

தசெதோடதோவுக்கு  கதடத்யதைதோட்டியில்  தைண்ணிர்  இன்றி  திதயட்டரின்  நீர்த்யதைதோட்டியில்
தமதனஜெருக்குத்  யதைரியதோமல்  முத்துவும்  கதடயில்  தவைதலச்யசெய்யும்   பசெங்களும்  தைண்ணிர்
பிடிக்க முயலுகின்றேதோர்கள். யதைதோட்டியின் தமதலறி குடங்களில் நீர் பிடித்தைப்பின்னும் .   தபப்தப
திறேந்துவிட்டு  நீதர   வீணடிக்கச்   யசெதோல்கின்றேதோன்  முத்து.  எதைற்கு  என்று  தகட்கும்  செக்திதய
எச்செக்கல  யபதோருக்கி  என்று  திட்டுகின்றேதோன்  முத்து.  இதுதபதோன்றே   செம்பவைதம  கூளமதோதைதோரியில்
நடந்திருந்தைதோல் கூதளயனின் எதிர்விதன என்னவைதோக இருந்து இருக்கும்  ?  அப்படிப்பட்ட பல
தைருணங்களில்  தைன்  பண்தணயத்துக்கதோர  கவுண்டர்  மகன்   யசெல்வைனிடம்  பணித்து
தபதோயிருகின்றேதோன்  கூதலயதோன்.  ஆனதோல்  இங்கு  தசெதோடதோக்கதடகதோர  கவுண்டர்  மகன்  முத்துதவை
அடித்து  யநதோறுக்குகின்றேதோன் செக்தி.  இந்தை வைன்முதறே நிகழ்தவை யவைவ்தவைறு வைர்க செமுகங்களில்
வைதோழும்  யவைவ்தவைறு  உதழைக்கும்  மக்களின்   தவைறுபட்ட  உணர்வுகளதோகயவைல்லதோம்  நதோம்
வைதகதமப்படுத்தை   இயலதோது.     கூளமதோதைதோரி  நதோவைலின்  இறுதிக்கதோட்சியில்  கூதளயன்
தைன்தனயும் மீறி யசெல்வைதன கிணற்று நீரினுள் தைள்ளும் தபதோது அவைனுக்கு இருந்தை அததை தபதோன்றே
தகதோப உணர்வு தைதோன் இங்கு செக்திக்கும் ஏற்படுகிறேது.

திதயட்டதரக்  கூட்டி  சுத்தைம்  யசெய்யும்  யபதோண்தண  பற்றிய  செக்தி  மற்றும்  நதடசெனின்
உதரயதோடல்கள்  திதரயரங்க  தமதனஜெர்  மற்றும்  தசெதோடதோக்கதடகதோரரின்  பதோலியல்
தசெட்தடகதளயும்  ,யஜெதோள்ளு  ஒழுகல்கதளயும்     அம்பலப்படுத்துகின்றேன.  யபதோதுவில்
யபரியவைர்களிடதம  எதைதனயும்  கற்கும்  சிறேதோர்கள்  அவைர்கள்  தபதோன்தறே  அந்தை  யபண்ணிடம்
செந்தைர்ப்பம்  கிதடக்கும்  தபதோது  பதோலியல்  உறேவுதவைக்க  தைங்களுக்குள்  தநரடியதோகதவை  தபசி
ஆதசெதய யவைளிப்படுத்துகிறேதோர்கள்.  அப்படி ஆதசெப்படும் நதடசெனின்  ஆதசெ நிதறேதவைறியதைதோ
இல்தலயதோ  என்பது  இந்தை  நதோவைலின்  அத்தியதோய  எல்தலகளுக்கு  யவைளிதய  இருந்தைதோலும்
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செமுகத்தின் மீதைதோன மதிப்பீடுகதள சிறேதோர்கள் யபரிதயதோரிடம் இருந்து மட்டுதம கற்கின்றேதோர்கள்
என்றே   கூற்று உண்தமயதோகின்றேது.

குஷ்டம்  பிடித்தை பிச்தசெக்கதோர அப்பன்  செக்திதயத் ததைடிவைரும் தபதோது அவைதர தைவிர்க்க
முதனகிறேதோன்.  அவைர்  யகதோடுக்கும்  கறி  தசெதோற்தறேயும்  பிச்தசெ  தசெதோறு என்று  ஒதுக்கும்  செக்தியின்
மனத்தில்  எழும்  உணர்வுகதள  புரிந்துக்யகதோள்ள  அப்பனின்  குஷ்டதரதோக  தநதோயும்,  அவைர்
எடுக்கும்  பிச்தசெயுதம  மூல  கதோரணங்களதோக  இருகின்றேன.  அப்பன்  குஷ்டன்  என்று
தசெதோடதோக்கதோரருக்கு  யதைரிந்தைதோல்  தைன்  தவைதல   தபதோய்விடுதமதோ  என்று  பதைறுகிறேதோன்.  தைன்தன
எச்செக்கல  யபதோருக்கி  என்று  திட்டிய  முதைதோலதோளி  மகன்  முத்துதவை  உததைத்து  தூக்கியயறிந்தை
செக்தியதோல் அப்பனின் பிச்தசெத் யதைதோழிதல ஏற்பது  என்பதும் முடியதோதைதைதோகத்தைதோன் இருக்கிறேது.
அப்பதன நிரந்தைரமதோகதவை தைவிர்க்கத்தைதோன் விரும்புகிறேதோன். அவைர் இறேந்தைதோல் கூட நல்லததை என்று
நிதனக்கிறேதோன்.  மீண்டும்  பதோர்க்க  வைந்தைதோல்  ஈதரதோடு  ,தசெலம்  என்று  கண்கதோணதோதை  இடத்துக்குச்
யசென்றுவிடுதவைன்  என்றும்   மிரட்டுகிறேதோன்.  ஆனதோலும்  அவைர்  யகதோடுக்கும்  பத்து  ரூபதோய்
தநதோட்தட  மட்டும்  வைதோங்கிக்யகதோள்கிறேதோன்  செக்தி.  அப்பதன  துரத்தும்  செக்திக்கு   நதடசெனின்
அம்மதோயிதய  அனுசெரதனயதோக  ஆதைரிக்கவும்  யதைரிகின்றேது.  கதோசுக்தகட்க்கும்   பதோட்டிதய
விரட்டும் நதடசென் மீது தகதோபம் யகதோள்கின்றேதோன். எட்டி உததைக்கவும் நிதனக்கிறேதோன். பதோட்டிக்கு
5  ரூபதோ  யகதோடுப்பவைன்  மீண்டும்  2  ரூபதோ  யகதோடுக்கிறேதோன்.  பதோட்டியின்  தகயதோல்  கறிச்தசெதோறு
திங்கவும்  ஆதசெப்படுகிறேதோன்.  தைதோதய  இழைந்தை  குழைந்ததையின்  நிதலயில்  இருக்கிறேதோன்  செக்தி.
பதோட்டியின்  ரசெச்  தசெதோறுகூடதோ  அவைனுக்கு  பிடித்துத்தைதோன்  இருக்கிறேது.  ததைதவையற்றே  அல்லது
பிரச்செதனக்குரிய அப்பதன புறேக்கணிக்கின்றே மரபு என்பது தைமிழ் செமுகத்தில் மட்டுமல்லதோமல்
உலகதோளதோவிய  தைன்னதம  வைதோய்ந்தைது.  சில்வைர்ஸயடர்  ஸடதோல்தலதோன்  நடித்தை  ரதோக்கி
திதரப்படங்களின் யதைதோடரின் இறுதிபதோகத்தில் புகழின் உச்சியில் இருக்கும் ரதோக்கி பதோல்தபதோதவை
அவைர்  மகன் தைவிர்க்கும் நிதலதய  கதோணமுடிகின்றேது. செக்தி அப்பதன யவைறுப்பதைற்கும் , ரதோக்கி
பதோல்தபதோவின் மகன் அவைதர விட்டு விலகி ஓடுவைதைற்கும் கதோரணங்கள் தவைறு தவைறு என்றேதோலும்
தமய்ய தநதோக்கம்  மகன்களின் சுதைந்திர உணர்வு என்தறே யபதோதுதமபடுத்தை முடியும்.

வைதோட்சுதமன் தைதோத்தைதோவின் வைதோயிலிருந்து வைரும் திருச்யசெங்தகதோடு திதரயரங்க கததைகதள
தகள்வி தமல் தகள்வி தகட்டு அவைரின் வைதோதயப்புடுங்குவைதில் மிக்க ஆர்வைமுடன் இருக்கிறேதோன்
செக்தி.  தைதோத்தைதோவின்  தபச்சு  ஒரு  நதோட்டுப்புறே  கததைகளுக்தக   உரிய  யமய்யும்,யபதோய்யும்  கலந்தை
கலதவையதோக    கதோட்சிப்யபறுகிறேது.  புதியதைதோக  முதளக்கும்  பிளவைர்  கிங்  திதரயரங்கு  பற்றிய
தபச்சில்  அதில்  உள்தள  எதுவும்  விற்பதனச்யசெய்யக்   கூடதோது   என்றே  தபச்சு  அடிப்படுவைதைதோக
கூறும் தைதோத்தைதோவின் வைதோர்த்ததைகதள உள்தள விற்கதோவிட்டதோல் எப்படி கதடகதோரருக்கு வியதோபதோரம்
ஆவும்  என்றே  தகள்வியுடன்  மறுத்தைளிக்கின்றேதோன்  செக்தி.  உதிரியதோய்  உறேவைற்றுப்  தபதோன
செக்திக்குள்ளும்  வைதோழ்க்தக  மீதைதோன  பிடிமதோனமும்,  செக  மனிதைர்கள்  மீது  யநஞ்சு  ஈரமும்
இருப்பதைதன தமல் உள்ள கதோட்சிகள்  யவைளிகதோட்டுகிறேன.  

அந்தை  திதரயரங்கத்தில்  பதின்ம  வையது  செக்திக்கு  பதோலியல்  உறேவுகள்  மூலம்  புது
அனுபவைமும் கிதடகிறேது.  கமிசெனுக்கு படம் தபதோடும் படத்துக்கதோரன் யகதோடுக்கும் விஸகியில்
மயங்கும் செக்தி, அவைனின் பதோலியல் ஆதசெகளுக்கும் இதரயதோகிறேதோன். உடல் தவைகும் கதோற்றுப்புகதோ
அதறேயில்  அவைர்களின்   ததைகம்  ஓரினச்தசெர்க்தக  உறேவின்  மூலம்  குளிர்கிறேது.   அடிக்கடி
கஸடமர்கதள  மதோற்றிக்  யகதோண்டு  திதயட்டருக்கு  வைரும்  கருவைதோச்சியின்  சிதனகம்  செக்திதய
அடுத்தை கட்டத்துக்கு நகர்த்துகிறேது.  அவைள் மீது திதயட்டர் மனிதைர்கள் யகதோள்ளும் கதோமத்ததைப்
தபதோலதவை செக்தியும் அவைதள அக்கதோ என்று அதழைத்துக் யகதோண்தட அவைளின்  உடல் உறுப்புகதள
தைடவும் அளவுக்கு முன்தனறுகிறேதோன். செக்தி அவைளுடன் முழுதமயதோன உடலுறேவு அனுபவைத்ததை
அதடயதோவிட்டதோலும்  அவைளுடதனதய  யசெல்வைதைற்கு  ஆதசெப்படுகிறேதோன்.  அவைனுதடய  ஆதசெ
பதோலியல் உணர்வு செதோர்ந்தைதைதோக மட்டுதம இருந்தைதோலும்  அவைனுக்கும் குடும்பமதோக வைதோழைதவைண்டும்
என்றே உணர்வின்  யவைளிப்பதோடதோகத்தைதோன் இந்தை நிகழ்வு அதமகிறேது.
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பீடதோக்கதடகதோரரின்  குழைந்ததை  செக்தியுடன்  உறேவைதோடும்  தைருணங்கள்   வைதோசெகர்களின்
மனங்களுக்கு  நீங்கதோ  பயத்ததையும்  ,  இது  ததைதவையதோ  என்றே  தகதோப  உணர்வுகதளயும்
ஏற்படுத்துகிறேன,  பச்தசெ குழைந்ததைதய அதணத்து இறுக்கிக்யகதோள்ள துடிகிறேதோன் செக்தி.  கன்னம்
,உதைடு,யநற்றி என்று எங்கும் யவைறிதயதோடு முத்தைமிடுகிறேதோன் செக்தி. குழைந்ததை அவைஸததை தைதோளதோமல்
கத்துகிறேது.  குழைந்ததைகள்  யபரியவைர்களதோல்  பதோலியல்  உறேவுக்கு  ஆட்படுத்தைப்படுவைதைற்கு  ஒத்தை
அறிமுகத்துடன்  யதைதோடங்கும்  இந்தை  கதோட்சி   தவைறு  திதசெயில்  பயணித்து  குழைந்ததைதய  அவைன்
தமதல  தூக்கிப்தபதோட்டு  பிடித்து  விதளயதோடும்  விதளயதோட்டு  பீடதோக்கதடக்கதோரரின்
குறுக்கீட்டதோல்  இறுதிப்  யபறுகிறேது.   இப்தபதோது  தைதோன்  மனதுக்கு  மகிழ்ச்சியதோக  “அப்பதோடதோ
குழைந்ததை  தைப்பிடிச்சி”  என்று  இருக்கிறேது.  யபருமதோள்முருகன்  குழைந்ததைதய  தூக்கிப்தபதோட்டு
விதளயதோடும்   ஆட்டத்ததை  இன்னும்  எத்தைதன   நதோவைல்களில்  எழுத்தைதோளரதோகத்
யதைதோடரப்தபதோகின்றேதோர் என்று யதைரியவில்தல. செக்திதய தபதோன்றே படிப்பறிவு அற்றே வைர்கள் தைதோன்
இத்தைதகய  பதோலியல்  வைக்கிரங்களில்  அல்லது   குழைந்ததைதய  தூக்கிப்தபதோட்டு  பிடிக்கும்
ஆபத்தைதோன  விதளயதோட்டுகளில்  ஈடுபடுவைதோர்கள்  என்று  யபதோதுதமப்படுத்தை  முடியதோது.
கள்ளக்குறிச்சி  தைனியதோர்  பள்ளியில்  யபண்  குழைந்ததை  மீது  ஆசிரிதயகள்  நிகழ்திய  யதைதோடர்
பதோலியல்  வைக்கிர  யகதோடுரம்  நதோம்  அறிந்தை  ஒன்று  தைதோதன.  படித்தைவைர்கள்  எல்லதோம்
பண்பட்டவைர்களதோக இருக்கதவைண்டும் என்று ஏததைனும் விதி இருக்கிறேதைதோ என்ன ?

நதடசெனின்  பிரிதவை  தைதோளதோமல்  யநதோறுங்கிக்கிடங்கும்  செக்தி  அன்றிரவு  நடந்தை
தசெதோடதோக்கதட  திருட்டுக்கு  முதைலதோளியிடம்  அடிவைதோங்குகிறேதோன்.  அவைன்  மட்டுமதோ  வைதோச்தமன்
தைதோத்தைதோவும் தசெர்ந்து அடிவைதோங்குகிறேதோர்.  திருடன் யதோயரன்தறே புலப்படதோதை நிதலயிலும் இவைர்கள்
வைதோங்கு அடி ஆண்தடகளின் யவைறித்தைனத்ததை தைதோன் யவைளிப்படுத்துகிறேது.  செக்தி அதைற்கு முன்பு
திதயட்டரில்  தூங்கும்   பதோர்தவையதோளனிடம்  திருடும்  யசெருப்பு  அததை  தசெதோடதோக்கதட
முதைலதோளியதோல்  5  ரூபதோய்க்கு வைலுவில் எடுத்துக்யகதோள்ளப் பட்டதோலும்,  அந்தை திருட்டின் ஊடதோக
செக்திதய   தைவிர யவைறும் யதோரும் தசெதோடதோக்கதடயில் திருடியிருக்க முடியதோது என்றே முடிவுக்கு
வைருகிறேதோர் முதைலதோளி.  இவைர்கள் இருவைதரயும்  அடித்தைவைர்.  அடுத்து பூதைன் மீதும்  வைத்தைன்  மீதும்
செந்ததைகம்  யகதோள்கிறேதோர்.  கதடயில்  யபரியதைதோக  கதோசு  பணயமன்று  ஏதும்  திருடுப்
தபதோகதோவிட்டதோலும்  யபதோருட்கள்  யபருமளவில்  அடித்து  யநதோறுக்கப்பட்டு  பயனற்றேதவைகளதோக
சிதைறிக்கிடக்கின்கிறேன.  கததையின்  இறுதி  மூன்று  அத்தியதோயங்கதள  ஆழ்ந்து  படிக்கும்
வைதோசெகர்களுக்கு  அதைற்கதோன  கதோரண  கதோரியங்கதள  கண்டுணர்வைது  எளிது.    நதடசென்  யதோருக்கதோக
உயிர்  விட்டதோதனதோ  அவைருக்கு  எதிரதோன  செமுக  கூட்டு  வைன்முதறேயில்  கதட  உதடப்பு  நடந்து
உள்ளது.  அந்தை  பழி  தீர்த்தைலில்  தைதோனும்  கலந்துக்யகதோள்ளவில்தலதய  என்று  செக்தி
வைருத்தைப்படுகிறேதோன்.  திருப்யபரும்புத்துர் தநதோக்கியதோ நிறுவைனத்தில் தைதோனியங்கி இயந்திரத்தினுள்
சிக்கிக்யகதோண்டு   விபத்தில்  இறேந்தை   இளம்  யபண்தண   சுட்தசெ  அமுக்கி  நிறுத்தியிருந்தைதோல்
கதோப்பதோற்றியிருக்கலதோம் என்றே நிதலயில் அதைற்கதோன  அதிகதோரம் யதோரிடம் இருந்தைததைதோ அவைருடன்
தசெர்த்து தசெதோடதோக்கதடகதோரரும் தைண்டிக்கப்பட தவைண்டியவைர் தைதோதன ? 

வைழைக்கமதோக  யபருமதோள்முருகனின்  யபரும்பதோலதோன   கததைகளும்  முடிவைது  தபதோன்தறே
இதிலும் அடிவைதோங்கி திதயட்டதர விட்டு யவைளிதயறும் செக்திதய தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர் “உள்தள
வைதோடதோ  தடய்” என்று அதழைக்கும்  தபதோது நின்று எவ்விதைமதோன முடிவும்  எடுக்கதோமல் திரும்பிக்
தகட்தடப்  பதோர்கிறேதோன்.  இதைதன  திதரப்பட  யமதோழியில்  விவைரிப்பது  என்றேதோல்  முடிவில்லதோதை
முடிவு  (  Open  Ending)    எனலதோம்.  செக்தியின்  இயல்புகளில்  இருந்தும்  அவைனின்  அப்தபதோததைய
மதனதோநிதலயில்  இருந்தும்  சிந்தித்தைதோல்  அவைன்  அந்தை  திதயட்டதர  விட்டு  அந்தைத்  திதயட்டர்
மனிதைர்கதள விட்டு விலகிச்யசென்று இருப்பதோன் என்தறே முடிவுக்கு வைரலதோம்.  
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8 ஏறுயவையிலில்  விரிந்து பறேக்கும் மண் சிதிலங்கள்

        ஏறுயவையில் நதோவைலின் யசெம்தமப்படுத்தைப்பட்ட  அய்ந்தைதோம் பதிப்பு தகயில் இருக்கிறேது.
1991 களில்   யவைளியதோன  இந்தை  நதோவைலின்  முதைல்பதிப்பும்  பல  தககள்  மதோறி  என்  இருப்பிடம்
வைந்துவிட்டது.  கணினியில்  தைட்டச்சு  யசெய்யப்பட்ட  இந்தை  அய்ந்தைதோம்  பதிப்புக்கும்,  அச்சு
தகதோர்ப்பின்  மூலம்  வைதோர்க்கப்பட்ட  அந்தை  முதைல்  பதிப்புக்கும்  உள்ள  வைடிவைத்  ததைதோற்றேத்த்ததை
தைவிர்த்தை உள்ளக்கம் செதோர்ந்தை  தவைறுபதோடுகதள  அறிவு ஒப்புதம யசெய்து ததைடினதோலும் மனம் இந்தை
அய்ந்தைதோம்  பதிப்பிதலதய  நிதலக்யகதோள்கிறேது.  கணினி  யமன்யபதோருதள  பயன்படுத்துதகயில்
அதைன் தைற்தபதோததைய யவைளியீட்தட  (latest Version)  விரும்பும் மனம், யபருமதோள்முருகனின் இந்தை
புதிய பதிப்பில் நிதலக்யகதோள்வைது என்பதில் ஏதும் ஆச்சிரியம் இருக்க முடியதோது.  நதோவைல்கதள
மீண்டும் மீண்டும் புது புது பதிப்புகளுக்கு விவைரதணகதள மதோற்றி எழுதைலதோமதோ ,  யசெப்பனிடும்
தவைதலதயச் யசெய்யலதோமதோ கூடதோதைதோ என்றே தகள்விகள் எழுந்தைதோலும்   பதில் செரி  ,தைவைறு என்று
இரண்டுமதோகத்தைதோன் உள்ளது. 

எதைதன  எல்லதோம்  எழுத்தைதோளர்  மதோற்றி  எழுதைலதோம்  என்றே  தகள்விக்கு  பதிதலயும்
தநரடியதோகதவை  தைன்  அனுபவைத்தின்  ஊடதோக  இந்தை  நதோவைலின்   முன்னுதரயின்  தைருகிறேதோர்
யபருமதோள்முருகன்.  ஒரு  பதடப்பின்  வைடிவைம்  செதோர்ந்தை  குதறேகதள  குறிப்பதோக  கூறுவைது  எனில்
கததையில்  நிலவிய  கதோலக்  குழைப்பங்கள்  ,  பதோத்திரங்களின்  யபயர்கள்,  யசெதோற்பிரிப்புகள்
,தசெர்க்தககள்  என்று  ததைதவைகருதிதய  மதோற்றியதமத்து  உள்ளதோர்  .  நதோவைலின்  யமதோழிநதடயில்
ஏதும்  மதோற்றேம்  யசெய்யதோமல்  தமதல  சுட்டிய  குதறேகள்  மட்டுதம  அவைரின்  நண்பர்  திரு
நஞ்சுண்டன் அவைர்கள் மூலம் யசெப்பனிப்பட்டு உள்ளதைதோக கூறுகிறேதோர்.  இதுயவைல்லதோம் நடந்தைது
2012  ஆம்  ஆண்டு  என்றேதோலும்   யபருமதோள்முருகனின்  பதடப்புசெதோர்ந்தை  யசெயல்பதோடுகதள
மயதைதோருபதோகன்  சிக்கலுக்கு   முன்/பின்   என்று  கதோலத்ததை   பிரித்துப்பதோர்க்க  தவைண்டிய  நிதல
எழுந்துள்ளது. “முந்ததைய எழுத்துக்களில் ஏததைனும் திருத்தைங்கள் ததைதவையயன்று ததைதோன்றினதோல்
யசெய்யலதோம் என்றும்  நிதனகின்தறேன்” என்று இன்று கூறுகின்றே  யபருமதோள்முருகனின்  மனம்
செமுகம்  அவைர்  பதடப்புகள்  மீது  யகதோடுத்தை/யகதோடுக்கும்  அழுத்தைத்தின்  கதோரணமதோக  என்னச்
யசெய்யப்தபதோகிறேது என்று யபதோறுத்திருந்து தைதோன் பதோர்க்கதவைண்டும். 

யதைய்வைத்திரு திருவைள்ளுவைர் எழுதிய குறேளதோன 

“தீயினதோல் சுடப்புண் உள்ளதோறும் ஆறேதோததை
 நதோவினதோல் சுட்ட வைடு”

என்பதைதன 

"நதோவினதோல்  சுடப்புண் உள்ளதோறும் ஆறேதோததை
 தீயினதோல்  சுட்ட வைடு”

என்று  அவைரின்  நிதலயதோன,  செரியதோன   கருத்ததை  மதோற்றி   எழுதை  அவைருக்தக    உரிதமயில்தல
என்றேதோகின்றே  தபதோது  யபருமதோள்முருகனுக்கு  மட்டுமல்ல  எந்தை  எழுத்தைதோளருக்கும்  அத்தைதகய
கருத்தைதோக்கம்  செதோர்ந்து  தைன்  பதடப்புகதள  மதோற்றியதமக்கும்  உரிதமதய  இந்தை  செமுகம்
அளிக்கவில்தல என்பதைதனதய   செரியதோன வைழிகதோட்டுதைலதோக யபமு ஏற்கதவைண்டும்.  இலக்கியப்
பதடப்புகள்  என்பதவை  அந்தை  அந்தை  கதோலத்தின்  செமுக,  அரசியல்  மற்றும்  யபதோருளதோதைதோர
பின்புலங்கதள   யவைளிக்யகதோண்டுவைரும்   கதோட்சி  சித்திரங்களதோக  இருபதைதைதோலும்,   தமலும்
அதவைகள்  ஏததைதோ  ஒரு  வைடிவில்  வைரலதோற்றின்  ஆவைணங்களதோக  இருப்பதைதோலும்  அதவைகளின்
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உள்ளடக்கத்ததை   மதோற்றி  வைரலதோற்தறேயும்  மதோற்றும்  உரிதம  இயற்தகயதோகதவை  யதோருக்கும்
இல்தல.  

அததை  தநரத்தில்  ஒரு  எழுத்தைதோளன்  தைன்  பதடப்புகளின்  மூலமதோக  தைன்  சிந்தைதனயில்
உதிக்கும் அல்லது செமுகத்தில் நிலவும்  தைவைறேதோன யசெய்திகதள,  விவைரங்கதள கூறுவைதோன் எனில்
அவைற்தறே  அதைற்க்கு  அடுத்தை  பதிப்புகளில்  மதோற்றி  அதமத்து  செரி  யசெய்ய  அவைனுக்கு
உரிதமயுண்டதோ  என்றே  தகள்வியும்  எழுகின்றேது.  சுரதோவின்  ஒரு  புளியமரத்தின்  கததை  என்றே
நதோவைலின் மூலமதோக இதைற்கு விதடக் கிதடகிறேது.  பல்தவைறுபட்ட மதோந்தைர்கள் சூழ்ந்து வைதோழும்
ஒரு  மரத்தின்  கததை  அது.  ஒரு  வீட்டின்  சென்னலின்  ஊடதோக  கததைச்யசெதோல்லி  நிகழ்வுகதள
அவைதைதோனிப்பதோர்  என்று  நிதனவு.  அங்கு  பழைங்கள்  விற்பதன   யசெய்யும்  யபண்தணப்  பற்றிய
விவைரதணகதள  செமுகத்தின் நடுத்தைர வைர்கத்து  யபதோது புத்தியுடன் இதணத்து எழுதியிருப்பதோர்.
அவைள்  பழைங்கதள   மட்டும்  வியதோபதோரம்  யசெய்யதோமல்  உடதலயும்  விற்றுத்தைதோன்  பிதழைப்பதோர்
என்று யபதோருள் பட எழுதியிருப்பதோர் சுரதோ.  அந்தை நதோவைலின் முதைல் பதிப்பில் யவைளியதோன அந்தை
யபதோண்தணப் பற்றிய இந்தை    கருத்தைதோக்கங்கள் தைற்தபதோததைய பதிப்பில் விடுபட்டதைன் கதோரணம்
என்னவைதோக இருக்க முடியும்?  எழுத்தைதோளர் சுரதோவின் இறேப்பிற்கு பின்பு அவைர் மீதைதோன பிம்பங்கள்
இருண்டுவிடும்  என்பதைதோல்  அந்தை  நதோவைதல  தைற்தபதோது  பதிப்பிப்பவைர்கள்  இந்தை  கத்தைரிப்பு  (edit)
தவைதலதய  யசெய்து  இருக்க  முடியும்.  உண்தம  இதுயவைன்றேதோல்  ஒரு  பதடபதோளியின்
சுதைந்திரத்தில்  தைதலயிட  தவைறுயதோருக்கும்  உரிதம  இல்தல  அல்லவைதோ  என்றே  தகள்வியும்
எழைத்தைதோன் யசெய்கிறேது. அல்லது சுரதோ  உயிருடன் இருந்தை தபதோததை “செமுகத்தில் விளிம்பு நிதலயில்
வைதோழும்  அபதலப்  யபண்கள்  இப்படித்தைதோன்  விபச்செதோரிகளதோக  இருப்பதோர்கள்”  என்றே
யபதோதுபுத்தியின்   தைவைறேதோன  கருத்தைதோக்கத்திதன  தைன்  கருத்தைதோக  ஏற்றுக்யகதோண்ட    தைவைதறே
உணர்ந்ததை  அதைதன  அவைர்  கத்தைரித்து  இருக்க  முடியும்.   அப்படி  எனில்  இது  எழுத்தைதோளனின்
கருத்தில்  ஏற்படும்  மதோற்றேத்ததைதய  குறிகின்றேது.  இந்தை  மதோற்றேம்  ஏற்றுக்  யகதோள்ளக்கூடியதைதோதவை
அதமகிறேது.  நம்ம  யபருமதோள்முருகனும்  அவைரின்  பதடப்புகளில்  சிறேப்பதோன  கருத்தைதோக்கங்கள்
என்ன  என்னவைற்தறே  எல்லதோம்  மதோற்றிக்யகதோள்ளப்  தபதோகிறேதோர்  என்பதைற்கு  வைரும்  கதோலமும்
அவைருக்குள் இருக்கும் செமுக அழுத்தை விழிப்புணர்வு தைணிக்தகயதோளரும்  தைதோன் பதில் யசெதோல்ல
தவைண்டும்.  அத்ததைய  மதோற்றேங்கள்  ததைதவைதைதோனதோ  என்றே  தகள்விதயயும்  அவைதர  தநதோக்கி
எழுப்பதவைண்டியுள்ளது. 

கிரதோமங்கள் மீது நகர/நரக வைதோழ்க்தக திணிக்கப்படும் தபதோது  விவைசெதோயம் செதோர்ந்தை மக்கள்
என்னவைதோகிறேதோர்கள்  என்றே  தகள்விக்கதோன  விதடயதோக  பரிணதோமம்  எடுக்கும்  இந்தை  நதோவைலின்
முதைன்தம  கதைதோப்பதோத்திரமதோக  யபதோன்தனயன்  என்றே  சிறுவைன்  இருக்கிறேதோன்.  அவைன்  ஒன்பதைதோம்
வைகுப்பில்  படிக்கும்  பதினதோன்கதோம்  வையதில்  யதைதோடங்கும்  இந்தை  நதோவைல்  அவைன்  கல்லூரிக்குச்
யசென்று  பயிலும்  கதோலத்தில்  முற்றுப்யபறுகிறேது.  யபருமதோள்முருகன்   தூர  இருந்து
கததைச்யசெதோல்லியதோக மட்டுதம வைடிவைம்  எடுத்தைதோலும் உண்தமயில் அந்தை   சிறுவைனின் ஊடதோக
தைன்தன  பல  இடங்களில்  யவைளிபடுத்திக்யகதோள்கிறேதோர்.  எனதவை  இந்தை  நதோவைதல   சுயசெரிததை
தைன்தமயுடன் கூடிய புதனவைதோகத்தைதோன் கதோணமுடிகிறேது. 

இந்தை நதோவைல் யவைளியதோன கதோலகட்டத்தில் யவைளியதோன கருக்கு என்றே பதோமதோவின் நதோவைலும்
புதனவுகள்  அற்றே  பச்தசெயதோன  சுயசெரிததை  நதோவைல்  தைதோன்  என்றே  உண்தமதய  குறிப்பிட
தவைண்டியுள்ளது.  கருக்கு  நதோவைலில்  தநர்கதோணல்  மற்றும்  பிரசெங்கமும்  இதணந்து  இருபதைதோக
நிதனக்கும் யபருமதோள்முருகன்  அந்தை நதோவைலின் ஒவ்யவைதோரு அத்தியதோயத்தின் முன்பும் “உங்கள்
ஊதரப்பற்றி  யசெதோல்லுங்கள்”  தபதோன்றே  தகள்விகதள  எழுப்பிவிட்டதோல்  பதில்களதோக  அந்தை
நதோவைலின் அத்தியதோயங்கள் அதமயும் என்று கல்விப் புலம் செதோர்ந்தை ஆசிரியர் மனப்பதோன்தமயில்
தபசுகிறேதோர்.  அததை  தநரத்தில்  இந்தை  ஏறுயவையில்  நதோவைலும்  பல்கதலக்கழைகயமதோன்றில்
பதோடபுத்தைகமதோக  ஏற்கப்பட்ட  நிதலயில்  அதைற்கதோன  இலவைசெ  தகதோனதோர்  யவைளியீடு  24   பக்க
அளவில்  யவைளிவைந்தைததையும்  அதில்  இந்தை  நதோவைல்   தகள்வி  பதில்  வைடிவில்
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மதோற்றியதமக்கப்பட்டு  இருந்தைததையும்  தைன்  கட்டுதர  ஒன்றில்  குறிப்பிடுகிறேதோர்
யபருமதோள்முருகன். இலக்கிய பதடப்பதோளர் ஏததைதோ ஒரு கருத்ததை அல்லது தைன் வைர்க்க அரசியல்
செதோர்தப   தைன்  பதடப்பின்  ஊடதோக  வைதோசெகர்களுக்கு  யகதோண்டு  யசெல்ல  விரும்புகிறேதோர்  என்றே
நிதலயில் யபமுவின் ஏறுயவையில் அந்தை யசெயதல மதறேமுகமதோகவும்  ,  பதோமதோவின்        கருக்கு
தநரடியதோகவும் யசெய்கிறேது என்று  அவைதைதோனிக்க முடிகிறேது.. 

யபதோன்தனயனின்  தைதோத்தைனுக்கு  அப்பன்  கதோலத்திலிருந்து  அவைர்களின்  தவைளதோண்தமக்கு
பண்தணயம்  கட்டுபவைரதோக  இருக்கிறேதோர் குப்பதோட்டி என்றே தைலித் யதைதோழிலதோளி.  அவைரின் மகள்
ரதோமதோயி  யபதோன்தனயதன  இடுப்பில்  தூக்கி  வைளர்த்தைவைள்.  சிறுவையதில்  இருந்ததை  அவைர்கள்
கதோட்டில்  பண்தணயத்துக்கு வைந்தைவைள்.  அவைர்கள் இருவைரும் யபதோன்தனயன் பதோட்டிதய கதோண
வைருகிறேதோர்கள்.  வைந்தைவைர்களுக்கு   ஆரியமதோவில்  ததைதோதசெ  ஊத்திக்  யகதோடுக்கிறேதோள்  பதோட்டி.  கதோடு
கவைர்யமன்ட்  கட்டும்  கதோலனிக்கு  கதோவு  யகதோடுக்கப்பட்டதைதோல்  யபதோன்தனயன்  குடும்பம்
நிலத்ததையும்  ,  விவைசெதோய  யதைதோடர்  வைருமதோனத்ததையும்  இழைக்கிறேது.  அவைர்கதள  அண்டி
பண்தணயடிதமயதோக  வைதோழ்ந்தை  நிலமில்லதோதை  குப்பதோட்டி  வையிற்றுக்கு  ததைதவையதோன
வைருமதோனத்ததையும்  இழைக்கிறேதோர். கூட சுதமயதோக அவைரின் மகளும்   கணவைதனப் பிரிந்து மீண்டும்
அப்பன்  ஊட்டுக்தக  வைந்துவிடுகிறேதோள்.  வையிற்றுப்  பசிதய  தீர்க்கதவை  வைழி  யதைரியதோமல்
தைவிக்கின்றேதோர்கள்.  தவைறு  யதோர் கதோட்டிலதோவைது பண்தணயம்  கட்டச்யசெதோல்லி அறிவுறுத்துகிறேதோன்
யபதோன்தனயன்.  கவுண்டர்  எல்லதோம்  தைறி,லதோரி  என்று  டவுன்  பக்கம்  தபதோயிடறேதோங்க....
கட்டியிருக்கிறே  பண்தணயத்ததையும்  யதோரும்  தவைதலயதோட்கள்  விடறேது  இல்தல  என்று  பதில்
அளிக்கிறேதோர்  குப்பதோட்டி.  அவைர்களின்  வைருதகக்கதோன  தநதோக்கதம  அடுத்தைதவைதள  உணவுக்கு
தைதோனியங்கதள பதோட்டியிடம் இருந்து தைதோனமதோகப் யபறுவைதைற்கதோக தைதோன் இருக்கிறேது. கவைர்யமன்ட்
கதோலனிக் கட்ட தைங்கள் குடும்பத்துக் கதோட்தட இழைந்தை பதோட்டி தவைறு கதோடுகளில் தவைதல யசெய்து
வையிற்தறே  கழுவுகிறேதோள்.  அவைளுக்கும்  அடுத்தைதவைதள  உணவுக்தக  தைதோனியம்  பற்றேதோதை  நிதல.
ஆனதோலும் இதுதைதோன் கதடசி என்று ஏததைதோ யகதோஞ்செம் ஆரியத்ததை தைருகிறேதோள். அவைர்கள் திரும்பிச்
யசெல்கிறேதோர்கள்.  இருட்டில் குப்பதோட்டியின் விசும்பல் மட்டும் தகட்கிறேது.  கவைர்யமன்ட் கட்டும்
கதோலனி கதோன்கிரிட் வீடுகள் ஊடதோக ஏறும் யவையிலின் பகல் தநர யவைக்தக இரவிலும் நன்தமச்
சுட்யடரிகிறேது. 

இந்தை நதோவைல் பதோட்டி மற்றும் குப்பதோட்டியின் வைதோழ்வின் மீதும் வைளர்ச்சி என்றே யபயரில்
அரசெதோல்  திட்டமிட்டு  நிகழ்த்தைப்பட்ட  யகதோடுரங்கதள/அவைலங்கதள  மட்டும்
யவைளிக்கதோட்டதோமல்  அயமரிக்க  தபதோர்டு  நிறுவைனம்  தபதோன்று  பல்தவைறு  பன்னதோட்டு
நிறுவைனங்களின் வைருதகயதோல் நிலமிழைந்தை கீழைக்கரதன,மதறேமதல நகர் பூர்வைகுடிகள் மீதும், இது
தபதோன்தறே நிலமிழைந்தை பிறே எண்ணற்றே இந்திய விவைசெதோயிகள் மீதும் நடத்தைப்பட்ட யகதோடுரங்கதள
மதறேமுகமதோக  சுட்டிக்கதோட்டுகிறேது.  அதைன்  மூலமதோக  இந்தை  நதோவைல்  உலகளதோவிய  தைன்தமதய
யபறுகிறேது.  இன்று வைதரயில் இந்தியதோவில் பன்னதோட்டு நிறுவைனங்களின் நில ஆக்கரிமிப்பதோல்
நிலமிழைக்கும்  விவைசெதோயிகளுக்கு   மதோற்று  விவைசெதோய  நிலம்  அளிக்கப்படுவைது  இல்தல,
தவைதலயிழைக்கும்  விவைசெதோய  யதைதோழிலதோளிகளுக்கு  அந்தை  புதிய  நிறுவைனங்களில்  பயிற்சி
அளிக்கப்பட்டு  தவைதல  யகதோடுக்கப்படுவைதும்  இல்தல  என்றே  நிதலயில்  அங்கு  தவைதலக்குச்
யசெல்லும் யதைதோழிலதோளர்களும்  தவைதல நிரந்தைரமில்லதோமல்  ஒப்பந்தை யதைதோழிலதோளர்களதோகத்தைதோன்
இருக்கிறேதோர்கள்.  எனதவை  இந்தை  அரசும்  அதைதன  ஆளுபவைர்களும்   உண்தமயில்  எதைற்கதோக
விவைசெதோய நிலங்கதள பன்னதோட்டு நிறுவைனங்களுக்கு அள்ளிக் யகதோடுகிறேதோர்கள் என்றே தகள்விக்கு
நதோம் பதிதலயும் கண்டதடய தவைண்டியுள்ளது.  இந்தை பன்னதோட்டு நிறுவைனங்களின் உற்பத்தி  ,
ஏற்றுமதி   மூலம்  அரசுக்கு  அந்நிய  யசெலவைதோணியதோக   கிதடக்கும்  அயமரிக்க  டதோலர்கள்  தைதோன்
கதோரணமதோ?  அல்லது உண்தமயிதலதய இந்தை அரசு கம்யுனிஸடுகள் கூறுவைது தபதோன்று மக்கள்
விதரதோதை ,தைரகு முதைலதோளிகளின் அரசெதோகத்தைதோன் இருக்கின்றேதைதோ? 
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இந்தை  ஏறுயவையில்  நதோவைல்  அரசின்  திட்டங்களதோல்  நிலமிழைக்கும்  ஒரு  விவைசெதோய
குடும்பத்தின் அவைல நிதலதய சித்தைரிக்கும் அததை தநரத்தில் அவைர்கதள அண்டி வைதோழ்ந்தை தைலித்
விவைசெதோய  அடிதமகளதோன   குப்பதோட்டி  மற்றும்  அவைரின்  மகள்  ரதோமதோயி  தபதோன்தறேதோரின்  வைலி
நிதறேந்தை  வைதோழ்க்தகதயயும்  கதோட்சிப்  படுத்துகிறேது.  யபதோன்தனயனின்  நதோன்கு
தைதலமுதறேகளுக்கும் விவைசெதோய அடிதமயதோக தவைதலயசெய்யும் குப்பதோட்டியின் மகள் ரதோமதோயியும்
அவைளுக்கு  திருமணம்  ஆகும்  வைதரக்கும்  அவைர்கள்  கதோட்டிதலதய  தவைதல  யசெய்கிறேதோள்.
சிறுமியதோக நுதழையும்  அவைள் யபதோன்தனயதன  தூக்கி  எடுத்து இடுப்பின் நிறேம்  கன்றிப்தபதோய்
கருக்கும் அளவுக்கு சுமந்து பரதோமரிக்கிறேதோள்.  அவைனுக்கு அம்தமப் தபதோட்ட நதோள்களில் அவைன்
வீட்டில்  தீட்டதோகிவிடும்  என்று  தசெதோறு  தைண்ணி  யகதோடுக்கதோ  விட்டதோலும்  அதைதனயும்
ஏற்றுக்யகதோண்டு செதோமிக்கு செரியதோகட்டும் அதுவைதரக்கும் ஊட்டுலருந்து நீத்தைண்ணி ஊத்தியதோந்து
குடிச்சுக்கரன் என்று கூறி உருகுகிறேதோள்.  குணமதோனப்பின் அவைன் உடம்பில் இருக்கும் அம்தமத்
தைழும்புகதள யதைதோட்டுத் யதைதோட்டு முத்தைம் யகதோடுக்கிறேதோள்.   அவைனுக்கு பத்து வையது இருக்கும்
தபதோது ஏற்பட்ட யதைதோடர் கதோய்ச்செலுக்கு பல தமல்கள் யதைதோதலவுக்கு உப்பு மூட்தடயதோக தூக்கிச்
யசென்று திருநீறு தபதோட்டுவிடுகிறேதோள்.  இதுயவைல்லதோம் யபதோன்தனயனின் குழைந்ததைப் பருவைத்தில்
நடக்கிறேது. 

பதின்ம வையதில் தைன்  பள்ளி நண்பர்களுடன் “தபனதோ எழுதுதைல்” விதளயதோட்டுக்கு இரவு
பத்துமணிக்கு  தமல்  ஏரிதய  தைதோண்டியுள்ள  கரடுக்குச்  யசெல்கிறேதோன்  யபதோன்தனயன்.   ஊஞ்செ
மரங்கள்  அடர்ந்தை  அந்தை  இருட்டினுள்  நுதழைகிறேதோர்கள்.  நண்பர்கள்  முன்  யசெல்கிறேதோர்கள்.
நண்பர்கதள  பின்யதைதோடர்கிறேதோன்  யபதோன்தனயன்.  இவைர்கள்  குரல்  தகட்டு  ஓர்  உருவைம்
யவைளிபடுகிறேது.  “  யமதோளச்சு  மூனு  எல  உடுல..  உங்களுக்கு  வைதோரத்திக்யகதோருக்கதோ  யபதோம்பள
தகக்குதைதோ  ?  என்கிறேது  அந்தை  குரல்.  யபதோன்தனயன்  உடல்  நடுங்கிப்  தபதோகிறேதோன்.  அவைர்கதள
விட்டு விட்டு  பின் நடக்கிறேதோன்.  ரதோமதோயி இன்று திருட்டுத் தைனமதோக உடதல விற்று பிதழைக்க
யதோர் கதோரணம் என்றே தகள்விதய தைன்னுள் எழுப்புகிறேதோன்.  கதோட்தட எடுத்தை கவைர்ன்யமன்ட்டதோ  ?
இவைர்கதள  உதைறிவிட்டு ஓடிய நதோங்களதோ  ?  இந்தை தகள்விகளுக்கதோன பதில்கதள  வைதோசெகர்களின்
சிந்தைதனக்கு  விட்டுவிட்டு  நம்தம  அடுத்தை  அத்தியதோயத்துக்கு  நம்தம  அதழைத்துச்  யசெல்கிறேதோர்
யபருமதோள்முருகன்.  தபரதோ.  க.  சிவைத்தைம்பியின்   “இலக்கியப் பதடப்புகளில் உலகதநதோக்தகதோடு
அழைகியலும் பதோலில் யநய்யதோக இதணயதவைண்டும்” என்றே கூற்றுக்கு உதைதோரணமதோக அதமகிறேது
இந்தை  கதோட்சி.  கலஞரின்  ஏததைதோ  ஒரு  சிறுகததையிலும்  இதுதபதோன்றே  நிகழ்வு  நடப்பதைதோக  படித்தை
நிதனவு. மகனின் நல் வைதோழ்வுக்கதோக தைதோய் விபச்செதோரியதோக உருவையமடுக்கும் கததை அது. 

இந்திய  அளவில்  விபச்செதோரத்ததைப்  பற்றிய  விரிவைதோன  செமுகவியல்  ஆய்வுகள்  பல
நடத்தைப்பட்டு  இருந்தைதோலும்   யபதோதுவில்  யதோயரல்லதோம்  விபச்செதோர  யதைதோழிலில்  ஈடுபடுகிறேதோர்கள்
என்றே  தகள்விக்கு  பதிலதோக    தமல்  உள்ள  கதோட்சியதமகிறேது.  கிரதோமம்  செதோர்ந்தை  பகுதிகளில்
உதழைக்க உடலில் வைலுவிருந்தும் உதழைத்துச்  செம்பதோரிக்க  தவைதல கிதடகதோதைதைதோல்   விளிம்பு
நிதல யபண்கள் விபச்செதோரத் யதைதோழிலில் இறேங்குகிறேதோர்கள்.  நகர்புறேங்களில் தவைதலகிதடத்தும்
அதைனுடதோக  கிதடக்கும்  வைருமதோனம்     குதறேவைதோக  இருபதைதோல்  செமுகத்தில்  விளிம்பு  நிதலயில்
வைதோழும்  யபண்கள்  மட்டும்  அல்லதோமல்   குடும்பத்தைதோல்  தகவிடப்படும்  நடுத்தைர  வைர்க்கத்து
யபண்களில்  சிலர்   கூட  விபச்செதோர  யதைதோழிலில்  ஈடுபடுகிறேதோர்கள்  என்றே  முடிவுக்கு
வைரதவைண்டியுள்ளது.  முதைலதோளித்துவை  செமுகத்தின்  யபதோருளதோதைதோர  சுரண்டல்களும்  ,
ஒடுக்குமுதறேயுதம விபச்செதோர யதைதோழிலின் விருத்திக்கு மூல கதோரணங்களதோக  அதமகிறேது. தமலும்
இன்று  இந்திய  அளவில்  விபச்செதோரம்  வைர்க்கம்  செதோர்ந்தைதைதோக  இருகிறேததை  தைவிர  அது  செதோதி
அடிப்பதடயிலதோன   யதைதோழிலதோக  அதமயவில்தல  என்றே  முடிவுக்கும்  வைரதவைண்டியுள்ளது.
அப்பதோவிதய  குற்றேத்ததை  ஏற்கச்யசெதோல்லி  வைன்முதறேதய  யசெலுத்தும்  தபதோலிசுக்கு  இதணயதோன
நிதலயில் இந்தை செமுகமும் யபண்கதள யபதோருளதோதைதோர பற்றேதோக்குதறே  ,  குடும்பப் புறேக்கணிப்பு
தபதோன்றே  கதோரணங்கள்  ஊடதோக  விபச்செதோரத்துக்குள்  தைள்ளமுதனகிறேது.  தபதோலியதோன  ஒப்புதைல்
வைதோக்குமுலம்  தகட்கும்  தபதோலிசின்   வைன்முதறேக்கு  எதிரதோக  இறுதிவைதரயில்  அப்பதோவிகள்
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பலரும்  குரல்யகதோடுத்தைதோலும்  சிலர்  பணியத்தைதோதன  யசெய்கிறேதோர்கள்.  !   இந்தை  ஒப்புதம
செரியதோனதைதோகத் தைதோதன இருக்கிறேது? 

யபருமதோள்முருகன் யமட்ரதோஸ பல்கதலக்கழைகத்தில் முதனவைர் பட்டம் யபறுவைதைற்கதோக
ஆரதோய்ச்சி  மதோணவைனதோக  இருந்தை  கதோலகட்டத்தில்  எழுதைப்பட்ட  நதோவைல்  இது.  பம்மதோத்துகதள
உதடத்தை  கிரதோமத்துக்கதோரர்  என்று  யபருமதோள்முருகன்  அவைர்களதோல்  அதழைக்கப்படும்  ஆர்.
செண்முகசுந்தைரம்  என்றே  யகதோங்கு  நிலத்து  பதடப்பதோளியின்  நதோவைல்கதள  யபமு   ஆய்வுச்
யசெய்துயகதோண்டு இருந்தை தைருணத்தில்    அவைற்றின்  உந்துதைலதோல் தைம்தம சுற்றி தைன் ஊரில் வைதோழும்
அசெல் மனிதைர்கதள இந்தை ஏறுயவையில் நதோவைலின் ஊடதோக படம் பிடிக்கிறேதோர் யபருமதோள்முருகன்.
மனிதைர்கள்  வைதோழ்ந்து  இறேக்கிறேதோர்கள்  அதில்  என்ன  சுவைதோரசியம்  இருக்கப்தபதோகிறேது?    என்றே
தகள்வியுடன்  நிற்கும்  அவைர்  மனம்  அரசு  அதிகதோரதமயங்கள்  அந்தை  எளிய  மனிதைர்களின்  மீது
யசெலுத்தும்  தைதோகுதைல்கதள  பற்றி  சிந்திக்கின்றேது.  தைம்தம  சுற்றி  வைதோழும்   மனிதைர்களின்
விதளநிலங்கள்,  கதோடுகள்   கவைர்ன்யமன்டுக்கு  கலதோனிக்  கட்ட  தபதோனப்பின்  என்னவைதோனதோர்கள்
என்று அவைர் மனம்  சிந்திகின்றேது.  அவைர்களின் சிதிலமதடந்தை வைதோழ்வின் ஊடதோக தைன்னுதடய
இளதமப்பருவைத்து   வைதோழ்க்தகதயயும்  இதணத்துப்   பதோர்க்கும்  யபமுவின்  மன  யவைளிபதோடு
தைதோன் இந்தை நதோவைல்.  தமலும் இந்தை நதோவைதல அவைர் எழுதிய தைருணத்தில் அவைர் ஒரு கம்யுனிஸடு
கட்சியின்  உறுப்பினர்  என்றே  விசெயத்ததையும்  நதோம்  கருத்தில்  யகதோள்ளதவைண்டியுள்ளது.  இந்தை
ஏறுயவையில்  நதோவைலின்  வைட்டதோர  வைழைக்கு  வைடிவைத்ததை   ஆர்.  செண்முகசுந்தைரம்  அவைகளின்
நதோவைல்களில்   இருந்தும்  ,  உள்ளடக்கத்ததை  கம்யுனிஸடு  கட்சியின்  தைதோக்கத்தில்  இருந்தும்
யபருமதோள்முருகன்  யபற்றுள்ளதோர்  என்றே  முடிவுக்கு  வைர  பல்தவைறு  தைரவுகளும்   முன்னின்று
உதைவுகிறேன.   இந்தை  நதோவைதல  ஆய்வு  யசெய்ய  மனம்  பலதவைறு  திதசெகளில்  தமலும்  தமலும்
பயணிக்க விரும்பினதோலும் இந்தை நூலின்  தைதலப்பிதன கருத்தில் யகதோண்டு தைலித் சிறுமியதோக
இருந்து பின் யபதோன்தனயனின் வைளர்ப்புத் தைதோயதோன  ரதோமதோயிதய பற்றிய கதோட்சிகளுடன் ஆய்தவை
நிறுத்திக்யகதோள்ள தவைண்டியதைதோகிறேது. 
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9 உறேவுகதள கதோவு தகட்கும் ஆளதோண்டதோப் பட்சி

    பயணம்  செதோர்ந்தை திதரப்படங்கள்  (Travel  Genre)  தைமிழுக்கு  புதியது இல்தல  என்றேதோலும்
அத்தைதகய  ஏழுக்கடல்,  எட்டு  மதலத்   தைதோண்டும்  நதோட்டதோர்  வைழைக்கியல்  கததைகள்  பலவும்
வைதோய்யமதோழியதோக தைமிழ் மண் முழுவைதும் விரவியிருந்தைதோலும், விக்ரமதோதித்தைன், சிந்துபதோத் பயணப்
படக்கததைகள்  அம்புலிமதோமதோ  மற்றும்  தினத்தைந்தியின்  உதைவியதோல்  நதோம்  அறிந்து  இருந்தைதோலும்
ஆளதோன்டப் பட்சி  நதோவைல் மட்டுதம    ஒரு விவைசெதோயி தைன் மண்தணயிழைந்து தவைறு மண் ததைடி
பயணிக்கும் அசெலதோன அனுபவைத்ததை உருவைவைதோதைமும்(Formalism) இன்றி நவினத்துவைம்(Modernism)
தகதோரும் வைடிவைச் யசெம்தமயுடனும்  யசெய்தநர்த்தியுடனும்  வைதோசெகர்களுக்கு அளிக்கின்றேது.  தைன்
மூத்தை  செதகதோதைரனின்  வைஞ்செகத்தைதோல்  தைன்  பங்குக்கு  கிதடத்தை  துண்டு  கதோணிதயயும்  இழைக்கும்
சின்னவைன்   தைன்  மதனவி  ,மக்கதள  மதோமனதோர்  வீட்டில்  தைஞ்செமதடய   விட்டு  விட்டு  அங்கு
பண்தணயத்தில்  தவைதலயதோளதோக  இருக்கும்  குப்பன்  என்றே   தைலித்  கிழைவைதரத்   துதணக்கு
அதழைத்துக்யகதோண்டு   விவைசெதோயத்துக்கு  புது  மண்  ததைடி  பயணிக்கும்  நிகழ்வின்  ஊடதோக  கததை
யமல்ல  யமல்ல  ஆடி  அதசெந்து  யசெல்லும்  சிதனப்  பசு  தபதோன்று  நகர்கின்றேது.  அந்தை  சிதனப்
பசுவின்  நகர்வுகதளக்  கண்டு  யநகிழும்  எந்தை  மனமும்  இந்தை  நதோவைதலயும்  ரசித்து  மகிழும்.
எனக்குப் பிடித்தை மட்தடப் பந்தைதோட்டக்கதோரர் ரதோகுல் திரதோவிடின் ஆட்டம் தபதோன்று நிதைதோனமதோகச்
யசெல்லும்  இந்தைப்  பயணம்  மண்  ததைடலில்  இறுதியில்  யவைற்றியும்  யபறுகிறேது.
யபருமதோள்முருகனின் நதோவைல்களில் எனக்குப் மிகவும் பிடித்தை நதோவைலதோக இது அதமயக் கதோரணம்
மற்றே அவைர் நதோவைலகளில்  எதிலும் அதமயதோதை  இந்தை இறுதி யவைற்றி தைதோன்.  

தைலித்  மதோந்தைர்கதள  கததையினுள்  யகதோண்டுவைரதோமல்  யபருமதோள்முருகனதோல்  நதோவைல்கதள
பதடக்க  முடியதோதைதோ  ?  அவைரின்  எந்தை  ஒரு  நதோவைலிலும்  அவைர்கள்  விடுபடதோமல்  உள்  நுதழையக்
கதோரணம்  என்ன  ?  அவைர்கள்  அதனவைருதம  யவைறும்  தவைதலயதோட்கள்  மட்டும்  தைதோனதோ?
அவைர்களுக்கு  என்று  சிறு  துண்டு  நிலம்  கூடவைதோ  யகதோங்கு  மண்ணில்  இல்தல  ?  தபதோனறே
தகள்விகள்  நம்முள்  எழுந்தைதோலும்   அத்தைதகய  தகள்விகளுக்கதோன  விதடகதள   யகதோங்கு
பிரததைசெத்து  செமுக  ,யபதோருளதோதைதோர  அரசியல்  வைரலதோற்று  சூழைல்கதள  ஆரதோய்வைதைன்  மூலதம  நதோம்
கதோணமுடியும்.   தமலும்  யகதோங்கு  நிலப்பரப்பில்  வைதோழும்  தைமிழ்  நதோட்டின்  பூர்வைக்குடி  தைமிழ்
யமதோழி  வைழி  அசெல்  திரதோவிடர்களதோன  பதறேயர்  மற்றும்  ததைதவைந்திர  குல  யவைள்ளதோளர்
இனத்தைவைர்களின்  எண்ணிக்தக  மிகவும்  குதறேவைதோக  இருப்பதைதனயும்  நதோம்  கணக்கில்
எடுத்துக்யகதோள்ள  தவைண்டியுள்ளது.  தைமிழ்  நதோடு  முழுவைதும்  ஏறேத்தைதோழை  செம  எண்ணிக்தகயில்
விரவியிருக்கும்  தைமிழ்  நதோட்டின்  இந்தை  பூர்வைகுடி   மக்கள்  யகதோங்கு  பிரததைசெத்தில்  மட்டும்  30%
அளதவைக்கதோட்டிலும்  குதறேவைதோக இருபதைன் கதோரணத்ததை ததைடுவைதைன் மூலம் பல்தவைறு வைரலதோற்று
உண்தமகதள  நதோம்  அனுமதோனிக்க  முடியும்.  மற்றே  தைமிழ்  பிரததைசெங்களில்  விவைசெதோய
யதைதோழிலதோளர்களதோக  யபருமளவில்  இருக்கும்  இந்தை  தைமிழ்  பூர்வைக்குடி  செமுக  மக்கள்  யகதோங்கு
பிரததைசெத்தில் மட்டும் மிக குதறேந்தை அளவில் இருக்க கதோரணம் என்ன?   யதைலுங்கு யமதோழி தபசும்
தைலித்  மக்கள்  இந்தை  யகதோங்கு  நிலத்துக்கு  வைந்தை  அன்தறேய  செமுக  ,யபதோருளதோதைதோர  ,  அரசியல்
சூழைல்கள் என்ன ? யகதோங்கு மண் செங்கக்  கதோலத்தில் குறிஞ்சியும், முல்தலயும், மருதைமும் திரிந்தை
மனிதைர்கள்  வைதோழைவியலதோதை   பண்படதோதை  பதோதல  நிலமதோக  இருந்தைதைதோ  ?  அப்படியயனில்  அங்கு
இன்று நிலத்தின் மீது ஆதிக்கம் யசெலுத்தும் செமுகத்து மக்கள் வைந்ததைறியவைர்களதோ ? அவைர்கள்  தைதோன்
அந்தை  மண்தண  விவைசெதோயத்துக்கு  ஏற்ப  சீர்யசெய்தைதோர்களதோ?  எங்கிருந்து  வைந்தைவைர்கள்  அவைர்கள்  ?
செத்தியமங்கலம்  கதோடுகள்  ஊடதோக  விவைசெதோய  நிலம்  ததைடி  கர்நதோடகதோவில்  இருந்து  வைந்தை  கவுடதோ
செமுகத்து  மக்கள்  தைதோன்  இவைர்களதோ?  இது  தபதோன்றே  பிரச்செதனக்கு  உரிய   தகள்விகதள   இந்தை
நதோவைலின்  மூல  கதைதோப்பதோத்திரமதோன  முத்துவின்  மண்  ததைடும்  இடப்யபயர்வு   நமக்குள்
எழுப்புகிறேது.  இந்தை நதோவைலின்  உள்ளடக்க  எல்தலகதளத்  தைதோண்டியும்  வைதோசெகர்கதள  சிந்திக்கத்
தூண்டுகிறேது. இந்தை நூலின் ஆய்வுக்கதோன எல்தலகதளயும் ஊடறுக்க தவைண்டியிருகிறேது.
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இத்தைதகய  தகள்விகளுக்கதோன  விதடகதள  நதோம்  கண்டு  உணர  யபதோன்னர்  செங்கரர்
வைரலதோற்றுக் கதோலத்துக்கும்  முந்ததைய கதோலகட்டத்துக்கு    செமுக வைரலதோற்று ஆய்தவை பின்தனதோக்கி
நீடிக்கதவைண்டியிருப்பதைதோலும்,  யகதோங்கு வைட்டதோர யமதோழி வைழைக்தக இரவைதோளப் பழைங்குடிகளின்
கருவிநதோளு  என்றே  திரதோவிட   யமதோழியுடன்  இதணத்து  யமதோழியியல்  ஒப்பதோய்வு
யசெய்யதவைண்டியிருப்பதைதோலும்  அத்தைதகய  ஆய்வுகள்   இந்தை  நூலின்  தைதலப்பிற்க்கு  தநரடித்
யதைதோடர்புதடயதைதோக இல்லதோமல்  புறேத்தைதோய் அதமவைதைதோலும்  ,மற்தறேதோன்று விரிதைல் என்றே தைமிழ்
இலக்கணப் பிதழையுடன் கூடிய  குற்றேம் ஏற்படும் என்பதைதோலும்  அதவைகள்  இந்தை ஆய்வு நூலின்
வைரம்பிற்குள்  வைரவில்தல.  ஆயினும்  யபதோன்னர்-செங்கரர்  மற்றும்  தவைட்டுவை  செமுகத்து
மக்களுக்கும்  இதடயிலதோன  தைகரதோறுகதள  ,  புதகச்செல்கதள  அவைர்களுகிதடதயயதோன  செமுக-
யபருளதோதைதோர   உறேவுநிதலகதள      கரூர்  மதோவைட்டத்தில்  வைதோய்வைழியதோக  பரவிக்கிடக்கும்
யபதோன்னர்-செங்கரர் மீதைதோன நதோட்டதோர் வைழைக்கு பதோடல்கதள மீள்ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவைதைன் மூலம்
இத்தைதகய தகள்விகளுக்கதோன விதடகள் கிதடக்க செதோத்தியம் அதிகம் உள்ளது. 

தைலித்  கிழைவைர்  குப்பணதோ  பதிதனந்து  வையது  சிறுவைனதோக  இருந்தை  தபதோது  அவைருக்கு  வீடு
தைங்கதோமல் பல செந்ததைகளுக்கும் யசெருப்புத் ததைக்கச் யசெல்லும் தைதோத்தைன் மூலமதோக ஈ.யவை.ரதோ மற்றும்
அண்ணதோதுதர ஆகிதயதோரின்  சிந்தைதனகள் மீதைதோன எளிய அறிமுகம் கிதடகிறேது. மதோயதைதோருபதோகன்
ஊரில்  கூட்டம்  தபதோடுகிறேதோர்  ஈதரதோட்டு  அய்யதோ.  தபசிமுடிக்கும்  தபதோது  “எதுனதோ  தகள்வி
தகட்கனும் என்றேதோல் தகளுங்க” என்று யபதோதுவில் வினவும்   ஈ.யவை.ரதோ-தவை தநதோக்கி “செதோமீ...தைதோடி
யவைச்சிருகீங்கதள  நீங்க  செதோமியதோரதோ”  என்றுக்  தகட்கிறேதோர்  தைதோத்தைன்.  “செதோமியதோரும்  தைதோடி
யவைச்சிருப்பதோன்..,  தசெதோம்தபறியும்  தைதோடி  யவைச்சிருப்பதோன்...,நதோன் தசெதோம்தபறி” என்கிறேதோர் அய்யதோ
யபரியதோர்.  தமலும்  “ஆமதோம்  நதோதன  செதோமியில்ல  இல்லன்னு  யசெதோல்லிக்கிட்டு  திரியறேவைன்
என்தனய  தபதோயி  நீ   செதோமிங்லதோமதோ  ?  நதோனும்  மனுசென்  நீயும்  மனுசென்  தைதோதன  ?”  என்று
எதிர்தகள்விதய  தபதோட்டு  தைதோத்தைதன  சிந்திக்கத்  துண்டுகிறேதோர்  அய்யதோ.  “எங்கள
தபதோன்றேவைர்களுக்கு  நீங்கத்தைதோன்  செதோமி”  என்று  தைதோத்தைன்  யசெதோல்ல  அதைற்கு  பதிலதோக  தைதோடிதய
தைடவிக்யகதோண்டு   “ஆமதோ  யவைங்கதோயச்செதோமி”  என்று   அய்யதோ  கூறிக்யகதோண்தட  சிரித்தைதோரதோம்.
இதுயவைல்லதோம்  யபருமதோள்முருகன்  கற்பதனயில்  எழுதிய  உதரயதோடல்  என்று  நிதனத்ததைதோம்
என்றேதோல்  தைமிழ்நதோட்டின்  கடந்தை  நூறு  ஆண்டுகளின்  வைரலதோற்றுச்  சுவைடுகள்  பற்றி  நமக்கு  எந்தை
அறிமுகமும்,  அக்கதறேயும்  இல்தல  என்தறே  யபதோருளதோகிறேது.  குப்பணதோவின்   தைதோத்தைனுக்கும்
ஈதரதோட்டு  அய்யதோவுக்கும்  இதடதய  நதடயபற்றே  உதரயதோடல்கள்  மூலமதோக  அய்யதோவின்
யகதோள்தககளில்  முன்னிற்பது  மனிதை  தநயமதோ  அல்லது  கடவுள்  மறுப்பதோ  என்றே  விவைதோதைத்ததை
நடத்தை  செதோத்தியங்கதள  உருவைதோக்குகிறேது.  சூது  வைதோது  அற்றே  அய்யதோவின்  குழைந்ததை  உள்ளத்ததை
நிதனத்து  மனம்  யநகிழ்ந்து  இப்படியும்  கூட  மனிதைர்கதள  தநசிக்கமுடியுமதோ  என்று  கண்
கலங்கத்தைதோன் யசெய்கிறேது. மக்களின் மீது அவைர் கதோட்டும் அன்பில்,அக்கதரயில்  கட்டுண்ட மனம்
கண்களில் சுரக்கும் நீருடன் இந்தை வைதோக்கியத்ததை எழுதுகிறேது. 

சிறுவையதில் குப்பணதோ இளதமத் துடிப்புடன் வைலுவைதோய் இருந்தை கதோலத்தில் நடந்தை துயர
செம்பவைம் ஒன்தறே  நிதனத்துப் பதோர்கிறேதோர்.  செதோமியும் இல்ல...பூதைமும் இல்ல என்றே “தைதோத்தைனின்”
கருத்துக்களதோல் ஆட்யகதோள்ளப்பட்டு இருந்தை கதோலகட்டம் அது. தகதோடதோங்கி என்றேதழைக்கப்படும்
குடுகுடுப்தபக்கதோரர் ஊருக்குள் நுதழைகிறேதோர். குப்பணதோவின் வீடுகள் இருக்கும் யதைருவில் உள்ள
மதோரியம்மன்  தகதோவிலில்  தைங்குகிறேதோர்.  ஜெக்கம்மதோவுக்கு  இரவு  தநர  பூதஜெ  யசெய்ய  இரதோத்திரி
பனியரண்டு மணிக்கு சுடுகதோட்டுக்குப் தபதோகிறேதோர்.  அந்தை குடுகுடுப்தபக்கதோரரிடம் விதளயதோடிப்
பதோர்க்கலதோம் என்று குப்பணதோவும் அவைர் வையது கூட்டதோளிகளும் நிதனகிறேதோர்கள். தகதோடதோங்கிதய
பயமுருத்தை  நிதனகிறேதோர்கள்.ஆளுக்கு  ஒரு  புளிய  மரம்  ஏறி  மதறேந்துக்  யகதோள்கிறேதோர்கள்.  ஓதசெ
எழுப்பியும்  ,  ஓடுகதள  எறிந்தும்  திகிதலக்  கிளப்புகிறேதோர்கள்.  யஜெய்  ஜெக்கம்மதோ  என்று
கூவிக்யகதோண்தட  ஓட்டமும்  நதடயுமதோக  யசென்று  மதோரியம்மன்  தகதோவிலில்  அன்றிரவு
தைங்குகிறேதோன்  தகதோடங்கி.  குப்பணதோவும்  கூட்டதோளிகளும்  ஊதரதய  ஆட்டி  யவைக்கறேவைதன
இன்னிக்கி  நதோம  ஆட்டி  யவைச்சிட்தடதோம்  என்று  மகிழ்கிறேதோர்கள்.  அடுத்தைநதோள்  கதோதலயில்
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தகதோடதோங்கி எழைதோமல் படுத்துக்கிடகிறேதோன்.  யமதோத்தைமதோக ஜெக்கமதோவிடம் தபதோய்தசெர்ந்துவிட்டதோன்.
இந்தை துயரத்துக்கு பின் குப்பணதோ  யதோரிடமும் தசெருவைதும் இல்தல...  அவைதன நம்பி யகதோழைந்தை
குட்டி  எத்தைதன  இருந்துச்தசெதோ...  அந்நியதோயமதோ  ஒரு  உசுர  யகதோன்னுட்தடதோதம  என்று  மருவிக்
யகதோண்டு  வைதோழ்நதோள்  முழுக்க  இருக்கிறேதோர்.  அவைரின்  வைதோழ்க்தகயும்
கம்மங்கதோடு,தசெதோளக்கதோட்டுக்குள் முடங்கிவிடுகிறேது.

தமல்  உள்ள  இரு  செம்பவைங்களும்  அய்யதோ  ஈ.யவை.ரதோ  தவைப்  பற்றிய  செரியதோன  புரிதைல்
யதோருக்குதம  இல்தல;  அவைருக்கு  யசெருப்புமதோதல  தபதோடும்   அவைரின்  எதிரிகளும்  செரி  அவைரின்
யகதோள்தககதள  ஏற்பவைர்களும்  செரி  எவைருதம  அய்யதோதவை   செரியதோன  முதறேயில்
அவைதைதோனிக்கவில்தல  என்பதைதனதய  யவைளிக்கதோட்டுகிறேது.  மனிதை  தநயம்  ஒன்றிதனதய
முன்தவைத்து கடவுதள மறே... மனிதைதன நிதன என்று கூறும் யபரியதோதரப் பற்றிய பிம்பம் அவைர்
கடவுள்  மறுப்பதோளர்  என்றே  ஒற்தறே  கருத்தைதோகத்துடதனதய  மக்களுக்கு   அவைரின்  எதிரிகளதோல்
திட்டமிட்டு  நிதனவுப்படுத்தைப்படுகிறேது.  யபரியதோரின்  யசெதோற்படி  மனிதைதன  நிதனத்து
கடவுதள மறேக்கும் எந்தை மனமும் தகதோடங்கி தபதோன்றேவைர்கதள மட்டும் அல்ல யதோதரயுதம மூட
நம்பிக்தககள் ஊடதோக  பயமுருத்தி  துன்புறுத்தைதோது.  ஒருதவைதள முதைல் செம்பவைம் குப்பணதோவின்
தைதோத்தைன்  யபரியதோதர  செந்தித்தைது  வைரலதோற்று  உணதமயதோக  இருந்து  ...,  இரண்டதோவைது  செம்பவைம்
குப்பணதோ  தகதோடதோங்கிதய  துன்புறுத்தியது  எழுத்தைதோளரின்  புதனவு   எனில்  அந்தை  இடத்தில்
ததைதோற்றுப்தபதோவைது   யபருமதோள்முருகனின்  பதடப்பதோளுதமதய.   நதோவைலின்  இந்தை  இடத்தில்
வைதோய்யமதோழி  மரபில்  எந்தைவிதைமதோன  திட்டங்களும்  இல்லதோமல்  கற்பதனப்   பதோத்திரங்களுடன்
,வைரலதோறுப்  பதோத்திரங்கதளயும்   இதணப்பதைனதோல்  நதோவைலில்  ஏற்படும்  யபருங்தகடு  இது.
யபரியதோருக்கு செதோதியும் நதோனும் என்றே  பதிப்பு நூதல செமர்ப்பிக்கும் யபருமதோள்முருகனின் மனம்
யபரியதோரின் கடவுள் மறுப்புக் யகதோள்தகயதோல் தைதோன் தகதோடதோங்கி உயிரிழைந்தைதோன் என்றே தைவைறேதோன
அனுமதோனத்துக்கு   வைந்து  இருக்கதோது  என்தறே  முடிவுக்கு  வைரதவைண்டியுள்ளது.  ஆனதோலும்
அத்தைதகய புரிதைதல தநதோக்கித்தைதோன் வைதோசெகர்கதள அதழைத்துச் யசெல்கிறேதோர் யபருமதோள்முருகன்.

தகதோடதோங்கியின்  துயரமரணத்துக்கு  பின்  மனரீதியதோக  பதோதிப்புக்கு  உள்ளதோகும்  குப்பணதோ
அவைர் யசெய்தை குற்றேத்தின் உறுத்துதைலதோல்  முப்தைதோண்டுகளுக்கு பின்பும்  ஒடுங்கிப்தபதோய் ஓரிடமதோக
கிடக்கிறேதோர்  என்று  விவைரிக்கின்றேதோர்   யபருமதோல்முருகன்.  அததை  தநரத்தில்  குப்பணதோவுக்கு
அவைதரச்  சுற்றிய  பல  ஊர்  மனிதைர்கதளப்  பற்றிய  பல  கததைகள்  முழுதமயதோக  யதைரிந்து
இருப்பதைதனயும்  முத்து  மற்றும்  குப்பணதோவுக்கு  இதடயில்  நடக்கும்  பயண  உதரயதோடல்கள
மூலம்  யவைளிப்படுத்துகிறேதோர்.  தமதலதோட்டமதோன  பதோர்தவைக்கு  செமுகத்ததை  விட்டு
ஒதுங்கியவைனுக்கு எப்படி ஊர் கததைகள் எல்லதோம் யதைரியும் என்றே தகள்வி எழுந்தைதோலும் அப்படிப்
பட்டவைர்கள் தைதோன் செமுத்ததைப் பற்றி தூரயிருந்து சிந்திகின்றேதோர்கள்    என்றே முடிவுக்கு வைர  எந்தை
உளவியல்  தைதடகளும்  அந்தை  பதோத்திரத்தின்  மூலம்  ஏற்படவில்தல.  குப்பணதோவுக்கு  ஏற்பட்ட
மனத்தைதடகதளப் தபதோன்று ஏததைதோ ஒரு தைதோக்கத்தைதோல் செமுகத்ததை விட்டு விலகி ஓடிய சித்தைர்கள்
,ரமணதோ ,அரவிந்தைர் தபதோன்றே ஆன்மிகவைதோதிகள்  மக்கள் மீது தபரன்பு யகதோண்டவைர்களதோகவிருந்து
முதைலில்  தைன்  அகமன  நிம்மதிக்கதோகவும்  அடுத்து   செமுதைதோயத்ததை  ஆற்றுப்படுத்தைவும்
இதறேப்பணியும்  ,  செமுகப்  பணியும்   ஆற்றியவைர்கள்  என்றே  கருத்தைதோக்கநிதலயில்  இருந்து
பதோர்க்கும்  தபதோது  ஊர்  கததைகள்  அறிந்தை  குப்பணதோவின்  மனததையும்  நதோம்  எளிதில்  ஏற்கலதோம்.
சித்தைர்களுக்கு  யசெல்லுமிடம்  எல்லதோம்  இதறேவைன்  இருப்பது  தபதோன்று  குப்பணதோவுக்கு
வையக்கதோட்டில்  யசெய்யும்  தவைதலகளின்   ஊடதோக  அவைருக்கு  முழு  நிம்மதியும்  செமுதைதோயத்துக்கு
உணவுத் ததைதவையும் பூர்த்தி அதடகின்றேததைதோ?   

குப்பன்  என்றே  யபயருதடய  மதோமனதோர்  வீட்டு  தவைதலக்கதோர  கிழைவைதர  அவைரின்  மூத்தை
வையதின் கதோரதோணமதோக குப்பணதோ என்று அதழைக்கிறேதோன் முத்து. பயணத்தின் தபதோது அவைர் ஆக்கும்
உணதவை உண்டுக்யகதோண்தட ஊருக்கு தபதோய் நதோன் ஆக்கிய தசெதோத்ததை முத்து செதோப்பிட்டதோன் என்று
யசெதோல்லதோததை என்றும் உஷதோரதோக கூறுகிறேதோன் முத்து.  யசெதோந்தை நிலமிழைந்து  ,  உறேவுகதள ஒதுக்கிய
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முத்துவுக்கு குப்பணதோவின் பயண ஆதைரவு யபருந்துதணயதோக அதமகிறேது. முத்துவின் மதனவி
யபருமதோதவை  சிறுவையதில்  தூக்கி  வைளர்ந்தைவைர்  தைதோன்  இந்தை  குப்பணதோ.  நிலம்  ததைடச்  யசெல்லும்
முத்துதவை  தைனிதய  அனுப்பத்  தையங்கி  அழும்  யபருமதோவுக்கு  அனுசெரதணயதோகப்  தபசி
அவைனுடன் யசெல்ல வைலிய செம்மதிக்கிறேதோர்.  யசெல்லும் வைழியயல்லதோம் முத்துவுக்கு கததைகள் கூறி
பயணக்கதளப்பு  இன்றி  வைழிநடத்துகிறேதோர்.  இறுதியில்  தசெலம்,  ஆத்தூர்  அருதக  உள்ள
யசென்னிமதலயில்  (வைட யசென்னிமதல  ?)  பதோலமுருகன் குடியிருக்கும் சிறுகுன்றுக்கு  அருகில்
உள்ள ஊரில் நூறு குழி அளவுக்கு நிலம் வைதோங்குகிறேதோன் முத்து.  அந்தை நிலத்தின் அருகில் உள்ள
இரண்டு  ஏக்கர்  அறுபத்து  நதோன்கு  யசென்டு  புறேம்தபதோக்கு  நிலத்ததையும்  தகயகப்படுத்தி  பட்டதோ
வைதோங்க  மணியக்கதோரரிடம்  தபசுகிறேதோன்.  முதைலில்  பயன்பதோட்டில்  இருப்பது  தபதோன்று  அந்தை
நிலத்துக்கு  தீர்தவை  கட்டி  இரண்டதோண்டுகளுக்கு  யவைள்ளதோதமச்  யசெய்ய  யசெதோல்கிறேதோர்.  அந்தை
புறேம்தபதோக்கு  நிலத்தில்  அறுபத்து  நதோன்கு  யசென்டு  நிலத்ததை  குப்பணதோவுக்கு   உரிதமயதோக்கி
பட்டதோ வைதோங்கித் தைருவைதைதோக உறுதியளிக்கிறேதோன் முத்து. குப்பணதோதவை அவைர் மதனவியுடன் அங்கு
வைந்து தைன் நிலத்தில் தவைதலச் யசெய்ய வைலியுறுத்துகிறேதோன்  முத்து. 

தைன்  தவைதலயதோட்களுக்கு  துண்டு  நிலம்  யகதோடுப்பது  என்பது  நிலபிரபுத்துவை
செமுதைதோயத்தின்  கூறுகளதோக  அதமகிறேது.  குப்பணதோதவை  யபதோறுத்தை  வைதரயில்  அவைர்  இந்தை  நிலம்
ததைடும்  முத்துவின் பயணத்தின் ஊடதோக ஆண்டதோன் அடிதம செமுதைதோயத்தில் இருந்து விடுபட்டு
வைரலதோற்று இயக்கவியல் தபதோக்கில் அடுத்தைக் கட்டத்துக்கு நகர்கின்றேதோர் என்தறே முடிவுக்கு வைர
முடிகிறேது.  இதுவைதரயில்  பண்தண  அடிதமயதோக  இருந்தை  அவைர்  இப்தபதோது  நுதழையும்
நிலபிரபுத்துவை  செமுதைதோயத்தில்  அவைர்  தைன்  பண்தணயதோரின்  யபரு  நிலத்தில்  தவைதல
யசெய்துக்யகதோண்தட  தைனக்கு  என்று  இருக்கும்  சிறு  துண்டு  நிலத்திலும்  பயிர்  யசெய்யும்   சூழைல்
அதமகிறேது.  நிலம்  விட்டு  நிலம்  இடப்யபயரும்   தபதோது  அவைர்  செமுதைதோயமும்  மதோறுகிறேது.
யபருமதோள்முருகன்  இந்தை  நதோவைலில்  முத்துவின்  பயணத்தின்  மூலமதோக   நம்தம  வைரலதோற்றின்
அடுத்தைக் கட்டத்துக்கு அதழைத்துச் யசெல்வைதைதோல் நதோமும் செற்று இதளப்பதோறே முடிகிறேது. மதோர்க்சின்
வைதரயதறேக்கு  உட்பட்ட  ஒரு  குறிப்பிட்ட  செமுதைதோயம்   வைரலதோற்றின்  ஒரு  குறிப்பிட்ட
கதோலகட்டத்தில்  எல்லதோ  இடங்களிலும்  அதமயும்  என்றே  தைவைறேதோன  யபதோதுதமப்படுத்தைப்பட்ட
மதோர்சிய  யபதோதுப்புத்தியுடன்  கூடிய  தைத்துவை  மதோதயதய  உதடத்யதைறிகின்றேதோர்  யபருமதோள்
முருகன். மண்ணுக்தகற்றே மதோர்சியம் தைவைறேதோனது என்று கூறிக்யகதோண்டு செதோதிக்கும் வைர்க்கத்துக்கும்
இதடயிலதோன  உறேவுநிதலகதள  பற்றி  சிந்திக்கதோமல்  அத்தைதகய  மண்  செதோர்ந்தை  செமுதைதோயச்
சிக்கல்கதள  ஆய்வுயசெய்யதோமல்  புறேக்கணித்துக்யகதோண்டு  இருக்கும்  இந்திய  வைரட்டு  மதோர்க்சிய
சிந்தைனதோவைதோதிகளுக்கு   இந்தை  நதோவைல்  செமுக  எதைதோர்த்தைத்தின்   மீதைதோன  யவைளிச்செத்ததை  தைருகின்றேது.
ஆனதோலும் கண் திறேந்து பதோர்பவைர்கள் மட்டுதம பயனதடயலதோம்.  

உறேவுகதள கதோவு வைதோங்கிய ஆளதோண்டப்  பட்சி யதோர் என்றே தகள்விக்கு பதிலதோக அது நிலம்
தைதோன் என்று தீர்க்கமதோக யசெதோல்லலதோம். 
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10. கங்கணம் ,ஆலவைதோயன் ,அர்த்தைநதோரி பற்றிய ஓர் அறிமுகம்

இரண்டு  ஆண்டுகளுக்கு  முன்  நூலகத்தில்  படித்தை  கங்கணம்  நதோவைதலப்
யபதோறுத்தைவைதரயில் அது இப்தபதோது தகயில் இல்லதோதைதைதோல் அதைதனப் மீண்டும் வைதோசித்து தைலித்
கதைதோப்பதோத்திரங்கதளப்   பற்றிய  ஆய்தவை  நுட்பமதோக  முன்யனடுப்பது  என்பது
இயலதோதைதைதோகின்றேது..  ஆனதோலும் அந்தை நதோவைல் முழுவைதும் நதடப்பயிலும் தைலித் கிழைவைர் ஒருவைர்
நிதனவுக்கு வைருகிறேதோர். கதைதோநதோயகனின் பதோட்டி பலகதோலம் உடல் சுகமற்று இருந்து பின் அவைனின்
திருமணத்திற்கு  முந்ததைய  இரவு  உயிர்  துறேக்கும்  கதோட்சி  நிதனவிற்கு  வைருகிறேது.  அவைனின்
திருமணத்ததை  யபதோருட்டு  அந்தை  யபரியகதோரியம்  தைற்கதோலிகமதோக  மதறேக்கப்படுகிறேது.
திருமணத்திற்கதோக  அம்மதோவுடனதோன நதோயகனின் செண்தடகள் மதோர்கழி பனி நிலவு  யவைளிச்செத்ததை
மங்கலடிப்பது  தபதோன்று  மனதுக்குள்  ததைதோன்றுகிறேது.  திருமணம்  ஆகதோமல்  தைவிக்கும்  யகதோங்கு
மண்டலத்து  முதிர்  கண்ணனின்  கததை  அது.  யகதோங்கு  பிரததைசெத்தில்  கவுண்டர்  வீட்டு
தபயன்களுக்கு    இதணயதோகவும்  ,தமலதோகவும்   அவைர்கள்  வீட்டுப்  யபண்  பிள்தளகளும்
படிகின்றேதோர்கள்.  யபண்கள்  குதறேந்தைது  கல்லூரி  படிப்தப  முடிகிறேதோர்கள்.  தமலும்  ஆசிரியர்
பயிற்சி  படிப்தபயும்  முடிகிறேதோர்கள்.  அவைர்களில்  பலரும்  முதைல்  தைதலமுதறே  பட்டதைதோரிகளதோக
இருந்தைதோலும்  படிப்பில்  யகட்டியதோகதவை   இருக்கிறேதோர்கள்.  படித்தைப்பின்   யபதோதுவில்  பள்ளி
ஆசிரியர் ,கல்லூரி ஆசிரியர் தபதோன்றே செமுகத்தின் பதோதுகதோப்பதோன தவைதலகளுக்குச் யசெல்கிறேதோர்கள்.
இதவையயல்லதோம்  என்னுதடய  அனுமதோனங்கள்  அல்ல.  தநரில்  அவைர்கதள  பயிற்றுவிக்கும்
கதோலத்தில்  நதோன்  கண்ட  உண்தமகள்.  கல்லூரி  படிப்தப  முடித்து  திருமணத்திற்குப்பின்
கணவைனின்  தவைதலநிமித்தைமதோக  யவைளிநதோடுகளுக்கு  யசென்றேதடயும்  யபண்கள்  கணவைனுக்கு
இதணயதோன கணினி செதோர்ந்தை தவைதலகதள யபறுகிறேதோர்கள்.

இந்தை  நிதலயில்  பள்ளிக்  கலவி  மட்டுதம  கற்றே  நம்  கததையின்  நதோயகனுக்கு  அவைனின்
செதோதிக்குள்  யபண்  கிதடப்பது  என்பது  எளிதில்  அதமயதோதை  ஒன்றேதோகத்தைதோன்  எதைதோர்த்தைத்தில்
இருக்கிறேது.  வையதும்  ஏறே  ஏறே  அவைனுக்கு  யபண்  கிதடக்கும்  செதோத்தியங்களும்  குதறேகின்றேன.
யகதோங்கு  மணடலத்தில்  யபண்களுக்கு  இதணயதோக  ஆண்கள்  கல்வி  கற்கதோதை  கதோரணத்தைதோல்
ஆண்களுக்கு யபண் கிதடப்பது அரிதைதோகிறேது. தமலும் யசெதோத்துப் பிரிவிதனதய தைவிர்க்க ஒற்தறே
குழைந்ததைதய  யபற்யறேடுக்கும்  யகதோள்தகதய  கதடபிடிக்கிறேதோர்கள்.  முதைல்  குழைந்ததை  ஆணதோக
இருந்துவிட்டதோல்  அத்துடன்  குழைந்ததைப்  தபறுகள்  அந்தை  குடும்பத்தில்  முற்றுப்யபறுகிறேது.
இயற்தகயில்   ஐம்பது  செதைம்  ஆண்  ,  ஐம்பது  செதைம்  யபண்  என்றே  கணக்கில்  குழைந்ததைகள்
பிறேக்கதவைண்டும்  என்கிறே  நிதலயில்  முதைல்  குழைந்ததை  ஆணதோக  இருந்தைதோல்  அதைற்கு  அடுத்தை
குழைந்ததைகளுக்கதோன முயற்சிகள் ஏதும் இல்லதோதை நிதலயில் யபண் குழைந்ததைக்கதோன செதோத்தியங்கள்
குதறேகிறேன.  அததை தநரத்தில் முதைல் குழைந்ததை  யபண் என்றேதோல் அடுத்து ஆண் குழைந்ததைக்கதோன
முயற்சிகள்  நதடயபறுகிறேன.  இத்தைதகய  ஆண்  குழைந்ததையின்  மீதைதோன  செமுக  விருப்பம்
கதோரணமதோக யபண் குழைந்ததைகளின் எண்ணிக்தகயும்   குதறேகிறேது.  குழைந்ததை ஆணதோ யபண்ணதோ
என்று  கண்டுணரும்  சில  நூறு  ரூபதோய்களில்  மக்களுக்கு  கிதடக்கும்  மருத்துவை  யதைதோழில்
நுட்பங்கதள   யபண்  குழைந்ததைகளுக்கு  கருவிதலதய  எமனதோகின்றேன.  அத்தைதகய  குற்றேங்கதள
கண்டும்  கதோணமலும்  அரசின்  செட்டங்கள்  உயிரற்று  நிற்கின்றேன.  திருமணத்திற்கு  யபண்
கிதடக்கதோதை ஆண்கள் என்ன யசெய்வைதோர்கள் என்றே தகள்விக்கதோன விதடயதோகத்தைதோன் இந்தை நதோவைல்
நம் முன் நிற்கின்றேது.  

யகதோங்கு  மண்டல  முதிர்  ஆண்கள்  தகரளத்து  பதோலக்கதோட்டு  சுற்றியுள்ள  பகுதிகளில்
இருந்து ஐம்பது ஆயிரம் ஒரு லட்செம் என்று பணம் யகதோடுத்து திருமணத்திற்கு யபண் எடுக்கும்
நிகழ்வு  செர்வைசெதோதைதோரணமதோக  நதடப்யபற்றுக்  யகதோண்டு  தைதோன்  இருக்கிறேது.   அத்தைதகய  ஒரு
செந்தைர்ப்பத்ததை பயன்படுத்தித் தைதோன் நம் கததையின் நதோயகனும் திருமணம் யசெய்துக் யகதோள்கிறேதோன்.
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செமுகத்தில் செதோதிக் கலப்தப திருமண உறேவுகளில் மறுக்கும் யகதோங்கு மனங்கள்  தைமிழ்-மதலயதோள
இனக்கலப்தப தைவிர்க்க இயலதோமல் ஏற்றுக்யகதோள்கின்றேது.            

மதோயதைதோருபதோகன்  நதோவைலின்  முடிவுறேதோதை   முடிவின்  (Open  Ending)   ஊடதோக  அடுத்தைது
என்னயவைல்லதோம் நடக்கப்தபதோகின்றேது  என்று  யபருமதோள் முருகனின் பதடப்பதோற்றேல்  இரு எதிர்
எதிர்   திதசெகளில்  பயணிக்கின்றேன.  அவைற்றில்  ஒரு  கிதள  ஆலவைதோயனதோகவும்  மற்றேது
அர்த்தைநதோரியதோகவும்  பிரிகின்றேன.  மதோயதைதோருபதோகன்  நதோவைலின்  கதோளி  தைற்யகதோதல
யசெய்துயகதோண்டதோன  இல்தலயதோ  என்றே  துயரப்  புதிர்களுக்கு  பதிலதோக  இந்தை  இரு  நதோவைல்களும்
அதமகிறேன,  யபதோன்னதோ  செதோமிக்  கருத்ததைட  திருவிழைதோவுக்குச்   யசென்றேதோல்  என்றே  உண்தமதய
அறியும் கதோளி உணர்வுப் பிழைம்பதோக அதிகதோதல தநரத்தில் தைன் ஊருக்கு வைருகிறேதோன். அன்று இரவு
அவைன்  குடித்தை  செதோரதோயத்தின்  தபதோததையும்  ,”யபதோன்னதோ  ஏமதோத்திட்டதோ”  என்றே  உணர்வும்,   “நீ
தைவிச்சுக் யகடக்யகதோனும்டி” என்றே யவைறிதய அவைனுள் ஏற்படுத்தை   அதைன் விதளவைதோக பூவைரசெ
கிதளயின் துதணயுடன் பழிதீர்க்கின்றேதோன்.  அவைனின் வைதோழ்விற்கு பின் யபதோன்னதோவின் வைதோழ்வு
என்னவைதோகிறேது  என்று  விரிகின்றேது  ஆலவைதோயன்.   அததை  தநரத்தில்  அவைன்  உயிர்  பிதழைக்க
செதோத்தியம்  இருக்கின்றேதைதோ  என்று  ஆரதோயும்  யபருமதோள்  முருகனின்  மனம்  அத்தைதகய
கருத்தைதோக்கநிதலயில்  அர்த்தைநதோரி என்றே நதோவைலதோக யவைளிப்படுகிறேது.  இந்தை இரு நதோவைல்களிலும்
தைலித்  சிறேதோர்கதள  பற்றிய  கதோட்சிகள்  இல்லதோமல்  இருப்பதைதோலும்  ,  அதவைகள்  அக்கதோ
யபதோன்னதோதவை   தமயமதோக  யகதோண்டு  அவைளின்  மன  உணர்வுகதள  ,தவைதைதனகதள
யவைளிக்கதோட்டும் யபதோண்ணியம் செதோர்ந்தை பதடப்புகளதோக இருபதைனதோலும் , யபதோண்ணியம் தபசும்
எழுதைதோளர்களின்  பதடப்புகளுக்கு   செவைதோல்  விடும்  நிதலயில்   இருப்பதைதோலும்,  யபதோண்ணின்
மனதிதனயும்  அவைளின்  ஆசெதோபதோசெங்கதளயும்   யபண்கதளவிட  ஆண்கள்   தைதோன்  நன்கு
உணரமுடியும் என்றே கருத்திதன யபருமதோள்முருகன் நிதலநிறுத்துவைதைதோலும் இந்தை நதோவைல்கதள
பற்றிய  தைனிப்பட்ட  யபதோண்ணியம்  மற்றும்  செமுகம்   செதோர்ந்தை   யசெழுதமயதோன
மனஉணர்வுப்பூர்வைமதோன ஆய்வுகள்  ததைதவைப்படுகிறேன. அத்தைதகய ஆய்வுகளில் யபதோன்னதோவின்
உணர்வுகதள அறிய   மதோயதைதோருபதோகனில் யதைதோடங்கி     ஆலவைதோயன்  அர்த்தைநதோரி என்று இருதவைறு
நதிகளிலும் நதோம் குளித்து எழை தவைண்டியுள்ளது.

கங்கணம்  ,  ஆலவைதோயன்   மற்றும்  அர்த்தைநதோரி  ஆகிய   இந்தை  மூன்று  பதடப்புகதளயும்
முழுதமயதோக ஆய்வு யசெய்ய இயலதோதை கதோரணத்ததை இந்தை நூலின் தைதலப்பின் வைதரயதரக்குள்
அதவைகள்  வைரதோது  என்று  நதோன்  பல்தவைறு  செதோக்குப்  தபதோக்குகள்  கூறினதோலும்  என்  மனம்
குதறேப்பட்ட  உணர்வுடதனதய  இந்தை  ஆய்தவை  நிதறேவு  யசெய்கின்றேது.  எனது  இத்தைதகய
இலக்கிய ஆய்வு யசெயல்பதோடுகளில் என்றுதம முழுதமயதோன திருப்தி அதடயதோமல்    இன்னும்
இன்னும் என்று முழுதமதய தநதோக்கி  ,உண்தமதய தநதோக்கி பயணிக்கக்  தகதோருகின்றேது  என்
மனம். 
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முடிவுதர

தைமிழ்  இலக்கிய  சூழைலில்  விமர்செனங்களின்  தநதோக்கம்  என்னவைதோக  இருக்கதவைண்டும்
என்று யபதோருமதோள்முருகன் கூறும் கிழ் கண்ட கருத்துகதள உள்வைதோங்கிக்யகதோண்தட இந்தை ஆய்வு
நூல் எழுதைப்பட்டு உள்ளது என்பதன இந்தை முடிவுதரயில் வைலியிறுத்திக் கூறே விரும்புகிதறேன்.

1. பதடப்புகதள தநதோக்கி வைதோசெகர்கதள ஈர்ப்பது 
2. பதடப்பு குறித்தை பதோர்தவை உருவைதோகத் தூண்டுவைது 

3. பதடப்புக்குள் யபதோதிந்துள்ள நுட்பமதோன அரசியதல யவைளிப்படுத்துவைது.
தமலும் மதோர்க்சிய இலக்கிய விமர்செகர்  கதோர்திதகசு சிவைத்தைம்பியின் கருத்தைதோன ‘பதடப்பதோளிக்கு
என்று  தைனிப்பட்ட  பதோர்தவையும்  ,தநதோக்கமும்  உண்டு...,  இலக்கிய  விமர்செகர்கள்  தைங்களின்
கருத்துக்கதள பதடப்பதோளியின் மீது திணிக்கக்கூடதோது” என்பதைதனயும் உள்வைதோங்கிக்யகதோண்தட
இந்தை  ஆய்தவை  நிகழ்த்தியுள்தளன்.  இந்தை  ஆய்தவை  யசெய்ய  அக  தநதோக்கங்கள்  பலவும்  இருக்க
அதில்  கல்விப்  புலம்  செதோர்ந்தை  இலக்கிய  ஆய்வுகளின்  குதறேபதோடுகதள  முதைன்தமயதோனதைதோக
உள்ளன.   
  ஆய்வைதோளர்கதள  தவைதிக  மனப்பதோன்தமயில்  வைதரயதறேகளுக்கு  உட்பட்ட    மன
நிதலயில்  சிந்திக்க தவைக்கின்றேன கல்விப் புலம் தகதோரும் இலக்கிய ஆய்வைறிக்தககள். தமலும்
ஆய்வு  வைழிகதோட்டியின்  செமுகப்  பதோர்தவையும்  ஆய்வைதோளதன  கட்டுப்படுத்தும்  குதறேயும்  அதில்
உண்டு.  அதைற்கும் தமல்  ஆய்வைதோளனுக்கும்  ,  வைழிகதோட்டிக்கும் இதடயிலதோன உறேவுகள் பணம்
செதோர்ந்தைதைதோகவும்,  பதோலியல்  செதோர்ந்தை  பதோலத்கதோர  உறேவுகளதோகவும்  கட்டதமக்கப்பட்டுள்ளன.
“கட்டிங்” வைதோங்கும் மனப்பதோன்தம செமுதைதோயத்தின் அதனத்து அதமப்புகளிலும் நிரம்பி வைழியும்
இந்தை கதோலகட்டத்தில் ஆய்வுகதள நிதறேவுச் யசெய்ய வைழிகதோட்டிக்கு குளிருட்டப்பட்ட இரயில்
அல்லது தபருந்து பயணம்  , நட்செத்திர விடுதிகளில் தைங்கள் , அதசெவை உணவு என்று    ஆய்வைதோளன்
பல  ஆயிரங்கதள  அழைதவைண்டியுள்ளது.  ஆய்வைதோளர்   தைன்  ஆய்வுக்கு  ஒரு  குறிப்பிட்ட
பல்கதலக்கழைகத்துக்கு  கல்விக்  கட்டணம்   கட்டிதய  இந்தை  ஆய்தவை  யசெய்கிறேதோர்    என்றே
நிதலயிலும்   வைழிகதோட்டிக்கும் பல நிதலகளிலும் மதோமுல் யகதோடுக்கத்தைதோன் தவைண்டியுள்ளது.
அத்தைதகய  நிதலகளில்  முதனவைர்  பட்டம்  யபரும்  ஆய்வைதோளன்  தைதோன்  வைழிகதோட்டியதோக
உருயவைடுக்கும்  தைருணத்தில் என்ன  யசெய்வைதோன்  ?  எப்படி யசெயல்படுவைதோன்?  செமுகம்  அவைனுக்கு
இன்று  கற்றுக்  யகதோடுக்கும்  “கட்டிங்”  நியதிப்படி  யசெயல்படுவைதோனதோ?  அல்லது  கல்விப்புலம்
செதோர்ந்தை உயர் மதிப்புகளின் அடிப்பதடயில் யசெயல்படுவைதோனதோ?  

தநர்தமயுடனும், மதோணவைர்கள் மீதைதோன அக்கதறேயுடனும் ஆய்வுகளுக்கு வைழிகதோட்டும் யவைகு சில
ஆசிரியர்கள் என் விமதோசெனத்ததை கண்டு என்தன மன்னிப்பதோர்களதோக!  அவைர்களுக்கு என் மனம்
இயல்பதோகதவை  தைதலவைணங்கத்  தைதோன்  யசெய்கிறேது.  இத்தைதகய  கல்விப்புலம்  செதோர்ந்தை  கசெடுகதள
தநரில்  அடித்து  யநதோறுக்க  இயலதோதை   என்  தகதோபம்  யகதோண்ட  மனதின்  யவைளிப்பதோடதோகத்தைதோன்
வைழிகதோட்டிகள் யதோருமற்றே  இந்தை சுயமதோன  ஆய்வு நிற்கின்றேது.  எனக்குரிய ஆய்வுத் தைதலப்தப
நதோதன  என்  சுயசிந்தைதனயில்  இருந்து ததைர்ந்யதைடுத்ததைன்.   ஆய்வுத்  தைதலப்பிற்கு  ததைதவையதோன
நூற்கதள  யதைரிவு  யசெய்து  பயின்தறேன்.  உள்வைதோங்கியகதோண்தடன்.  கிட்டத்தைட்ட  ஐம்பது
நதோட்களுக்கு  தமல்  யபருமதோள்முருகனின்  நதோவைல்களுக்குள்  யசென்று  அதில்  உள்ள
பதோத்திரங்களுடன் உறேவைதோடும் பித்தைன்  தவைதலதயயும் யசெய்ததைன். 

அத்தைதகய  உறேவைதோடல்கள்  சுயநிதனவுடனும்(Self  Conscious)   மற்றும்  ஒரு  குறிப்பிட
தநதோக்கத்துடனும்  இருந்தைதமயதோல்  கதைதோப்பதோத்திரங்கள்  ததைதவையின்  யபதோருட்டு  என்தன
வைரதவைற்க்கவும்  ததைதவையற்றே தைருணங்களில் “உன் மனதுக்கு  நதோன் யநருக்கமதோன பதோத்திரம் தைதோன்
ஆனதோல் உனது ஆய்வுத் தைதலப்புக்கும் எனக்கும் எந்தை யதைதோடர்பும் இல்தல”  என்றும்   என்தன
புறேக்கணிக்கவும் யசெய்தைன. மதோயதைதோருபதோகனின் யபதோன்னதோ அக்கதோ,  கதோளி மதோமதோ ஆகிதயதோருடனும்
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,  ஆளதோண்டப் பட்சியின்  முத்து அண்ணதோ  ,யபருமதோ அண்ணி  ஆகியவைர்களுடனும் உறேவைதோட
தவைறு செந்தைர்பங்கள் கிதடக்கும் என்தறே நம்புகிதறேன்.   

இந்தை  ஆய்வு  யசெய்வைதைற்கதோன  இன்னும்  சில  அக  தநதோக்கங்களதோக   யபருமதோள்முருகன்
நதோவைல்கதள  திதரக்கததையதோக்கும்  முயற்சியும்  ,    செதோதி  வைர்க்கமற்றே   தைமிழ்ச்  செமுதைதோயத்ததை
தநதோக்கிய  சிந்தைதனகளுதம அதமகின்றேன.  இதவைகள்  எல்லதோம் விட மதோர்க்சிய விமர்செகர் திரு
கதோர்திதகசு சிவைத்தைம்பியின் விமர்சென மரபுகதள அவைருக்குப் பின்னும் யதைதோடரதவைண்டும் என்றே
செமுக தநதோக்கும் எனக்கு உள்ளது. 

∞∞∞∞

குறிப்புதைவி நூட்கள்

1. யு.ஆர் அனந்தைமூர்த்தி எழுதிய செமஸகதோரதோ கன்னட நதோவைலின் தைமிழைதோக்கம். 
2. ப.சிங்கதோரத்தின் புயலிதல ஒரு ததைதோணி என்றே நதோவைல். 
3. துயரமும்  துயர  நிமித்தைமும்  என்றே  முதனவைர்  யபருமதோள்முருகனின்  விமர்செனக்

கட்டுதரகளடங்கிய நூல்.
4. முதனவைர் கரு. நதோகரதோசென் அவைர்களின் “தைமிழைரின் மனம் பற்றிய தகதோட்பதோட்டு” என்றே

ஆய்வு நூல்.
5. எழுத்தைதோளர் யபருமதோள்முருகனின் ஏறுயவையில்  ,நிழைல்முற்றேம்,   கூளமதோதைதோரி,

கங்கணம்,  மதோயதைதோருபதோகன்,  ஆளதோன்டதோப்  பட்சி,பூக்குழி,ஆலவைதோயன்  மற்றும்
அர்த்தைநதோரி நதோவைல்கள்.

6. முதனவைர் யபருமதோள்முருகனின் கரித்தைதோள் யதைரியவில்தலயதோ தைம்பீ,யகட்ட வைதோர்த்ததை
தபசுதவைதோம் மற்றும் ,வைதோன்குருவியின் கூடு கட்டுதர நூட்கள்.

7. எழுத்தைதோளர் யபருமதோள் முருகனின் செதோதிதயயும் நதோனும் என்றே பதிப்பு நூல். 
8. மதோர்க்ஸ மற்றும் எங்யகல்ஸ எழுதி ரதோ.கிருஷ்தணயதோ                    அவைர்களதோல்

தைமிழைதோக்கம்  யசெய்யப்பட்ட   கம்யூனிஸடுக்  கட்சி  அறிக்தக  என்றே  செமுக  அரசியல்
ஆய்வு நூல். 

9. மதோர்க்சிய விமர்செகர் முதனவைர் கதோர்திதகசு சிவைத்தைம்பியின் தநர்கதோணல்கள் ,NCBH
10. முதனவைர் க.பூரணசெந்திரன் எழுதிய அதமப்பியமும் பின்அதமப்பியமும்  என்றே நூல்
11. எழுத்தைதோளர் பதோமதோவின் கருக்கு நதோவைல் 
12. முதனவைர் தை.விஜெயலட்சுமியின் இரவைதோளப் பழைங்குடிகளின் வைதோழ்வியல் என்றே செமுக

ஆய்வு நூல் 
13. கிளயமண்ட் ஈசுவைர் எழுதிய யநஞ்தசெயள்ளும் சிலப்பதிகதோரம் என்றே நூல் 
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பின்னுட்டம் 1

நிழைல்முற்றேம் - முதைல் அத்தியதோயம்  திதரக்கததையதோக்க   முயற்சி

திதரக்கததையதோசிரியனுக்கு  செவைதோல்கதள  அளிக்கும்  அத்தியதோயம்  இது.  ஒரு  நதோவைதல
திதரக்கததையதோக்கும்  தைருணத்தில்  ஏற்படும்  அத்தைதன  இடர்பதோடுகதளயும்  தைன்னகத்ததை
யகதோண்டுள்ளது  இந்தை  அத்தியதோயம்.  செக்தி  என்றே  சிறுவைன்  அறிமுகமதோகும்  இந்தை  முதைல்
அத்தியதோயம் அவைனின் மன உணர்வுகளதோல் ஆட்க்யகதோள்ளப்படுள்ளது.  பசியும் பட்டினியுமதோகக்
திதயட்டர்  எதிதர  யதைரு  விளக்குக்  கம்பத்துக்கு  அடியில்  விழுந்துக்  கிடக்கும்  செக்தியின்
பதோர்தவையில்  இந்தைக்  கதோட்சி  நகர்கின்றேது.  அவைன்  யதோதரதயதோ  ததைடி  வைந்துக்  கிடக்கிறேதோன்.
அவைனுக்குத்  யதைரிந்தை  யதோரதோவைது   உதைவுவைதோர்கள்  என்று  எண்ணிக்  கிடக்கிறேதோன்.  அவைன்  அருதக
பழைம்,  மல்லதோட்தட  ,பட்டதோணி  விற்க்கும்  கிழைவி.  திதயட்டர்  கியூவில்  நிற்கும்   மனிதைர்கள்.
அவைர்களிடம் பிச்தசெக் தகட்கலதோமதோ என்று நிதனத்து அதைனதோல் தைன் மீது ஏற்படும் யவைறுப்பில்
துப்பி உமிழும் செக்தி. டிக்யகட் யகதோடுப்பதைற்கு முன் திதயட்டர் யவைளி ஸபீக்கரில் தபதோடப்படும்
பதோடல்கள்.  இறுதியில்  செக்திதய  கண்டு  எடுக்கும்  அவைன்  நண்பன்  நதடசென்.  இதவைகள்   தைதோன்
முதைல்  அத்தியதோயம்  நமக்களிக்கும்  கதோட்சிச்  துணுக்குகள்(shots).  அதனத்துக்  கதோட்சித்
துணுக்குகளும்  செக்தியின்  பசி  மயக்கப்  பதோர்தவையில்  தைதோன்  நதடயபறுகின்றேது.  வைசெனங்கள்
அதிகமில்லதோதை  இந்தை  கதோட்சிதய   திதரயில்  கதோட்டும்  தபதோது  அதில்  படத்தில்  பங்கதோற்றும்
கதலஞர்களின் யபயர்கதளயும்  இட்டு நிரப்பி பதோர்தவையதோளர்களின் கவைனத்ததை  ஈர்க்கலதோம்.
எனக்கு நன்கு அறிமுகமதோன மல்லசெமுத்திரம் சினிமதோ திதயட்டர்களில் (அருணதோச்செலம் அல்லது
MNK)  ஒன்தறே  கததை  நடக்குமிடமதோக  ததைர்ந்து  எடுத்துக்  யகதோண்டு  திதரக்கததையதோக்கத்ததை
யதைதோடரப்தபதோகிதறேன். MNK திதயட்டதரதய திதரப்படம் நடக்கும் இடமதோகக் யகதோள்கிதறேன். 

கதோட்சி #1      மதோதல  6.30 மணி             @திதயட்டர் முன் 

சினிமதோ  திதயட்டர்.  கியூ  வைரிதசெ.  தமதல  ஒலியபருக்கி.  திதயட்டர்  எதிரில் விளக்குக்  கம்பம்.
அதைன்  மீது செதோய்ந்து உட்கதோர்ந்து இருக்கிறேதோன் செக்தி. கம்பத்தின் ஒளி அவைன் மீது விழுகிறேது. உடல்
யதைரிய பட்டன் அறுந்து கிழிந்துப்தபதோன தமல் செட்தட மற்றும் பிய்ந்து தபதோன டிரதோயர். பசியதோல்
துவைண்டுப்  தபதோன  உள்வைதோங்கிய  வையிறு.  விளக்கு  கம்ப  யவைளிச்செத்தில்யமதோய்க்கும்  ஈசெல்
பூச்சிகள்.செக்தியின் மீது விழுகின்றேன. வைலதுதகதய தூக்கும் செக்தி.  மீண்டும் கீதழை விழுகின்றேது.
பக்கத்தில்  கட்டிலில்  பதோட்டியின்  கதட.  பதோட்டி  நிற்கின்றேதோள்.  செக்தி  கதடதய
தநதோட்டமிடுகிறேதோன்.  மதோம்பழைங்கள்  மீது  ஈக்கள்  யமதோய்க  பதோட்டியின்  கதோப்புக்தக  விசிறிதயப்
தபதோல  அதசெகின்றேது.  செக்தி  கடதலக்கதோய்கதள  தநதோட்டமிடுகிறேதோன்.  ஏக்கமதோகப்  பதோர்கிறேதோன்.
கதடக்கும்  இவைனுக்கும்  இதடயில்  யதோதரதோ  அமர்ந்து  கதடதய  மதறேகின்றேதோர்கள்.  கதோல்கதள
அதசெக்க  முயலுகிறேதோன்.  மருத்துப்தபதோன  வைலது  கதோதல  தைனது  இரு  தககளதோலும்  முன்னுக்கு
இழுகின்றேதோன்.  வைலது  கதோல்  மட்டும்  மரம்தபதோன்று  முன்னுக்கு  வைருகின்றேது.  இடதுக்கதோல்
அதசெவைற்று  கிடக்கிறேது.  கதோல்முட்டிக்கு  கிதழை  விரல்களதோல்  அழுத்தி   நீவி  விடுகிறேதோன்.
”மருதைமதல மதோமுனிதய....”  பதோடல் ஒலிக்கத்யதைதோடங்குகிறேது.  சிலயநதோடிகள் கதோக்கதோய் வைலிப்பு
வைந்தைவைன்  தபதோல  நடுங்குகிறேதோன்  செக்தி.  திதயட்டர்  வைதோசெதல  தநதோட்டமிடுகிறேதோன்  செக்தி.  யதோரும்
இல்லதோதை  திதயட்டர்  உள்  வைதோசெல்.  திதயட்டர்  கியூ  கதைவுகதள  தநதோக்குகிறேதோன்  செக்தி.
மூடிக்கிடகின்றேன.  பதோட்டியின்  கதடயில்  பீடி  வைதோங்கும்  இரு  நண்பர்கள்.   ஒருவைன்
தவைர்கடதலதய இடது தகயில் அள்ளுகிறேதோன்.    
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கதடக்கதோரப்  பதோட்டி
வைந்தைதோக் தகய யவைச்சுக்கிட்டுச் சும்மதோ இருங்கதளடதோ. கல்லதோக்கதோ படி எட்டு 
ருவைதோக்கி விக்குது. அவைனவைன் குத்தைதவைக்கு எடுத்தைவைனதோட்டம் குத்துக் குத்தைதோ 
அள்ளரதோனுவை... கதோசுதகட்டதோ மட்டும் வைந்துருது
தநதோப்பதோள மயிறு ...

பதோட்டிதய முதறேக்கிறேதோன் செக்தி. டிக்யகட் கியூதவை தநதோக்கி மூன்று தபர் நடக்கின்றேனர். ரதோசிபுரம்
தபதோகும்  செதோதலயில்  மூன்று  இதளஞர்கள்  தசெக்கிள்களில்  தைறியடித்தை  துண்டுகதள  கட்டி
எடுத்துக்யகதோண்டு யசெல்கிறேதோர்கள்.
பதோட்டி  சின்ன  சீயமண்தண  விளக்தக  பற்றேதவைக்கின்றேதோள்.  நதோன்கு  கியூ  கதைவுகளில்  மூன்றில்
மட்டும்  ஆட்கள்.  செக்தி  செட்தடப்  பதோக்யகட்தட  தைடவுகிறேதோன்.  தசெதோகமதோய்  புன்னதககின்றேதோன்.
தபதோஸடரில் எம்ஜி.ஆர் படம் கத்தியுடன் மின்னுகிறேது. கண்கதள மூடுகின்றேதோன் செக்தி. கியூவில்
நிற்பவைர்களிடம்  தகநீட்டுகின்றேதோன்  .    கதோசு  தபதோடுகின்றேதோர்கள்  . கண்கதள  திறேக்கின்றேதோன்  செக்தி.
தகதோபம்  யகதோண்ட  முகத்துடன்  “தூ”  யவைன்று  எச்சிதல  உமிழ்கின்றேதோன்.  அவைன்  மீததை
வைழிகின்றேது.  “ச்சீ”  என்று  துதடகின்றேதோன்.  கியூ  கதைவுகள்  திறேக்கின்றேன.  கூட்டம்  முட்டிதமதோதி
உள்யசெல்கின்றேது.  ஒரு  சிலர்  விழுந்து  எழுகின்றேதோர்கள்.  சிரிக்கின்றேதோன்  செக்தி.  ”மருதைமதல
மதோமுனிதய....”  பதோடல்  நிற்கின்றேது.  படம்  தபதோடுவைதைற்கதோன   மணி  அடிக்கின்றேது.  கியுதவைப்
பதோர்க்கின்றேதோன்.  கியூவில்  ஆட்கள்  இல்தல.  கண்ணீர்  இன்றி  அழுகின்றேதோன்  செக்தி.கதோல்கதள
குறுக்கி  உட்கதோருகின்றேதோன்.கடதலக்கதோய்  குவியலில்  கூதடயில்  இருந்து  கதோய்கதள
அள்ளிப்தபதோடுகின்றேதோள் பதோட்டி. கடதலக்கதோய்கதள திறேந்தை கண்கதள மூடதோமல் பதோர்க்கின்றேதோன்
செக்தி.  எடிட்டிங்கில்  இந்தை  கதோட்சித்  துண்டு  திதரயின்  தமல்  இடது  மூதலயில்
உதறேயதவைக்கப்பட்டுகிறேது.(Freeze).திதரயில்    இரண்டுக்  தககளிலும்  கடதலக்கதோய்கதள
அள்ளிக்யகதோண்டு ஓடுகிறேதோன் செக்தி.  திதரயில் மீண்டும் முந்ததைய கதோட்சித் துண்டு.  திதயட்டர்
தகட்  உள்தள  பதோர்க்கின்றேதோன்  செக்தி.  செக்தியின்(தகமிரதோவின்)  கண்கள்   இறேங்கி  வைருதகயில்
கதோலுக்கு  அருகில்   மினுக்கம்  யதைரிகின்றேது,  உற்றுப்  பதோர்க்கின்றேதோன்.  கதோசு.கதோல்கதள  நீட்டி
கட்தடவிரலதோல்  உந்தி  கதோதசெ  எடுக்கிறேதோன்  செக்தி.  ஒரு  ரூபதோய்  நதோணயம்.  எழுந்து  நடக்கிறேதோன்
செக்தி.பதோடிக்கு பின்பக்கம் யசெல்கிறேதோன்.

செக்தி
ஒரு ரூபதோய்க்கு பட்டதோணி  

அதிந்துப்தபதோய்  திரும்புகிறேதோள் பதோட்டி.பரட்தடத்  தைதல  ,திறேந்தை செட்தட  ,கிழிந்தை  டிரதோயருடன்
செக்தி  நிற்கின்றேதோன்.பட்டதோணிதய  ஆழைதோக்கில்  அளந்து   அவைன்  தககளில்  யகதோட்டுகிறேதோள்.  ஒரு
ரூபதோய் கதோதசெ அவைன் தக படதோமல் வைதோங்குகிறேதோள்.  விளக்கு கம்பத்ததை தநதோக்கி நடந்து செதோய்ந்து
உட்கதோருகின்றேதோன் செக்தி. தக பட்டதோணிதய முழுவைதும் வைதோயில் தபதோட்டுக்கிறேதோன். கடிக்கின்றேதோன்.
கடிக்கும் கடதோ முடதோ செத்தைம். பதோட்டி அவைதனப் பதோர்க்கின்றேதோள். மீண்டும் பதோர்க்கின்றேதோள். செக்திக்கு
விக்கல் வைருகிறேது. 

 செக்தி
தைண்ணி இருக்குதைதோ ?

பதோட்டி தகதய விரித்து ஆட்டுகிறேதோள். துரத்தில் டீக்கதட. பதோர்க்கின்றேதோன் செக்தி. செக்தி ஒரு கதோதல
மடக்கி  மறுகதோதல  நீட்டி  உட்கதோர்ந்து  இருக்கிறேதோன்.  தககள்  யதைதோங்கிப்தபதோய்  கிடக்கின்றேன.
கண்கள்  யசெதோருகுகின்றேது.  திதயட்டதரக்  பதோர்க்கின்றேதோன்.  குழைபமதோகத்  யதைரிகின்றேது.  கண்
மூடுகின்றேதோன்  செக்தி.  யதைதோதடயில்  இரண்டு  அடி  விழுகின்றேது.  “ஸஸ”  என்று  செத்தைமிட்டு
யநளிகின்றேதோன் செக்தி.  மறுபடியும் உததை விழுகின்றேது.  ஏததைதோ யசெதோற்கள் குழைப்பமதோக தகட்கிறேது.
கண்கதள திறேக்கிறேதோன் செக்தி. எதிரில் நிற்பவைதனப் பதோர்கிறேதோன் செக்தி. அதிர்ந்து எழுகிறேதோன் செக்தி.  
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பின்னுட்டம் 2

நிழைல்முற்றேம் – இறுதி அத்தியதோயம்  திதரக்கததையதோக்க   முயற்சி

நிழைல்முற்றேம்  நதோவைலின்  இறுதி  அத்தியதோயத்ததை  திதரக்கததை  வைடிவில்  மதோற்றும்
முயற்சியில் அது ஒன்பது  கதோட்சிகளதோக  விரிகின்றேது. இடதமதோ,  கதோலதமதோ அல்லது இரண்டுதம
மதோறுதகயில்  திதரக்கததை  ஒரு  கதோட்சியிலிருந்து  அடுத்தைக்கதோட்சிக்கு  மதோறுகிறேது.  இந்தை  இறுதி
அத்தியதோயத்தில்  உள்ள  கதோட்சிகளுக்கு  ஒரு  யதைதோடர்ச்சி  இருப்பதைதோல்,  அவைற்தறே  இதணக்கும்
தபதோது  ஒரு  நிகழ்வு  நதடயபறுவைதைதோல்   இதைதன  கதோட்சித்யதைதோடர்  (Sequence)  என்று  நம்
புரிதைலுக்கதோக / வைசெதிக்கதோக  யபயரிட்டுக் யகதோள்ளலதோம். 

கதோட்சி #1       பகல் 1.00  மணி         @தகபின் ரூம் படிகட்டு

செக்திதவைல்  தகபின்  ரூம்  படிகட்டில்  இருந்தை  சின்ன  இடத்தில்  படுத்து  இருக்கிறேதோன்..  அவைன்
உடம்பின்  மீது  பதோதியளவுக்கு  யவையில்  படர்ந்து  இருக்கிறேது.  வியர்தவை  வைழிகிறேது.  லுங்கி
கழைன்று தைனியதோகக் கிடக்கிறேது.  இடுப்பில் அதர கதோல் தபன்ட்.  தூங்கிக்யகதோண்டு இருக்கிறேதோன்.
வையிறு  உள்  வைதோங்கியிருகிறேது.  புரண்டு  குப்புறேப்  படுகிறேதோன்.  தைதலயில்  பரட்தடயதோன
யசெம்பட்தட  மயிர்கள்.  கன்னத்தில்  தலசெதோன  இளம்  தைதோடி.  கீழ்  இருந்து  குழைப்பமதோன
தபச்சுக்குரல்கள்.  செக்தி அதசெகிறேதோன்.  திரும்பிப் படுக்கிறேதோன்.  செண்முகம் படிதயறி  தகபின் ரூம்
படி வைதளவுக்கு வைருகிறேதோன். செக்திதய கதோலதோல் யமல்ல எட்டி உததைகிறேதோன்.

செண்முகம்
  தடய் எந்திரீடதோ.... 

புரண்டு படுக்கும் செக்தி கண்கதள திறேக்கிறேதோன்.  யவையில் முகத்தில் பட கூசுகிறேது.  உட்கதோர்ந்து
லுங்கிதய ததைடிக் கட்டிக்யகதோள்கிறேதோன். அண்ணதோர்ந்து பதோர்கிறேதோன். செண்முகம் நிற்கிறேதோன்.

செண்முகம்
                    உங்க முதைலதோளி கூப்படறேதோரு....

  எந்திரிச்சு வைதோடதோ... வைந்து பதோரு 
          
               செக்திதவைல்
 என்னடதோ.... அப்பறே தமலு வைர்றேன்னு யசெதோல்லு....தபதோ 

                                

              செண்முகம்
          நதடசென் தபதோனதுல இருந்து ஏன்டதோ இப்பிடிப் 
                    தபய் புடிச்செவைனதோட்டம் யகடக்கறே.... வைதோடதோ 

செகதி மீண்டும் படுக்கிறேதோன் . செண்முகம் குனிந்து செக்தியின் கன்னத்ததைத் தைட்டுகிறேதோன். 

      செண்முகம்
                    தசெதோடதோகதடயில திருட்டுப் தபதோயிருச்சிடதோ... 
                    எந்திரிச்சு வைதோடதோ 

     
      செக்திதவைல்

                    யநசெமதோவைதோ? 
      
             செண்முகம்

  ஆமதோன்டதோ... வைதோடதோ. உன்னய கூட்டியதோரச் 
                    யசெதோல்றேதோரு 
செத்தி ,செண்முகம் இருவைரும் கீழ் இறேங்கி நடக்கிறேதோர்கள். 

Dissolve To
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 கதோட்சி #2       பகல் @தசெதோடதோக்கதட முன் 

தசெதோடதோக்கதடக்குமுன் கூட்டம் நிற்கிறேது. கூட்டத்தில் மதலயதோளத்தைதோன் கதடயிலிருந்தும் 
ஆட்கள். தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர் எல்லதோருக்கும் முன் நின்று கத்திக்யகதோண்டு இருக்கிறேதோர்.

    தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
யரண்டதோவைது ஆட்டம் இதடதவைள மூடிஞ்சுதைதோன        தபதோறேதோன். நல்லதோப் பூட்டு 
தபதோட்டுட்டு ,ரண்டு மூனு
தைடவை இழுத்துப் பதோர்த்துட்டுப் தபதோறேன்.ஆருக்குத் 
யதைரியும் இப்படி ஆவுனுன்னு?அதும் பதோரு... 
பூட்டுப் பூட்டுனதோப்லதய இருக்குது. ஒதடக்ககூட  
இல்ல... எவைனயின்னு கண்டுபுடிக்கறேது ?

செக்தி தவைல் இறேங்கி வைருகிறேதோன். தசெதோடதோக்கதோரர் அவைதன தகதோபமதோக பதோர்க்கிறேதோர்.

   

தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்  
ஏண்டதோ செக்தி .... நிய்யி எந்தநரம்டதோ வைந்தை? 
கதடயக் கீது பதோத்தையதோ ?
 

      செக்திதவைல்
இல்ல யமதோதைலதோளி. நதோன் தபதோஸடர் ஓட்டப் 
தபதோயிட்டு  யவைடியக்கதோலந்தைதோன் வைந்தைன. வைந்தைதுன்
தமல வைந்து படுத்தைவைந்தைதோன்... இப்பத்தைதோன் 
எந்திரிக்கறேன்.  

     தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
    எச்செக்கலயன்... அந்தை நதடசெனும் தபதோய் தசெந்துட்டதோன்..
    தவைறே ஆருடதோ? திருட்டு ரதோஸகல்...உன்தனயத் தைவைர
    தவைறே ஆருக்கு இந்தைத் யதைகிரியம் வைரும்...ம் 

 எகிறி செக்தியின் முடிதயக் யகதோத்தைதோக பற்றி இழுக்கிறேதோர் தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர். தசெதோடதோபதோட்டில்
யவைடிக்கும் செத்தைதுடன் செக்தியின் கன்னத்தில் அடி விழுகிறேது. அதிர்ந்து தபதோய் பிரம்தம பிடித்து
நிற்கிறேதோன்  செக்தி.  கதடதய  தநதோக்கி  செக்திதய  இழுத்துக்யகதோண்டு  தபதோகிறேதோர்
தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர். 

Dissolve To 
கதோட்சி #3       பகல் @தசெதோடதோக்கதடக்குள் 

செக்திதய   கதடக்குள் தைள்ளுகிறேதோர் தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்.

   தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
     பதோர்டதோ.... இந்தை அலும்பு யசெஞ்சிருக்கறேதயடதோ?

கதடக்குள்  கிதரடுகள்  உதடக்கப்பட்டுக்  கிடக்கிறேது.  சில்லதர  டப்பதோ  கதோலியதோக  கிதழை
கிடக்கிறேது  .  தைண்ணீர்யதைதோட்டியில்  கலர்  பவுடர்  குழைம்பு  தபதோலக்   கலங்கியிருந்தைது.
தைதரமுழுவைதும்  பதோட்டிலின்  கண்ணதோடி  சில்லுகள்..செக்தி  அதிர்ந்து  தபதோய்  சிதல  தபதோல
அதசெயதோது தபச்செற்று நின்றேதோன். 

   தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
                     எச்செக்கல  நதோயி.... இந்தை திருட்டு 
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           தவைலயயல்லதோம் உனக்குத் தைதோண்டதோ யதைரீம்...
செக்திதய  யவைளிதய  தைள்ளினதோர்  தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்.  ஸதடண்டில்  தமதோதிக்  கவிழ்ந்து  குப்புறே
விழுந்தைதோன் செக்தி. செண்முகம் செக்திதய தூக்கிநிறுத்தினதோன். ஓரத்திற்க்கு கூடிக்யகதோண்டு தபதோனதோன்.
செக்தி  வைரதோண்டதோ  படியில்  உட்கதோர்ந்தைதோன்.  செக்தியின்  முகத்தில்  இரத்தைமும்,  எச்சிலும்  வைடிந்தைது.
லுங்கியில் துதடத்துக் யகதோண்டதோன். 

கதோட்சி #4       பகல்           @திதயட்டர் யமயின் தகட் 

யமயின்  தகட்  திறேக்கிறேது   செத்தைத்துடன்.  ஒன்றிரண்டு  தபர்  தகட்டுக்கு  யவைளிதய  நின்றேனர்.
கதடயில்  நின்றே  கூட்டம்  தகட்தட  பதோர்க்கிறேது.வைதோட்சுதமன்  தைதோத்தைதோ  யவைற்றிதல  எச்சிதல
உமிழ்ந்துயகதோண்டு உள் வைந்துக் யகதோண்டு இருக்கிறேதோர்.  சிறுத்தை உடம்பில் யபருத்தை தைதல. அவைர்
தகயில் திதயட்டர் செதோவிக்யகதோத்து ஆடியகதோண்டு இருக்கிறேது.தசெதோடதோக்கதோரர் அவைதரப்பதோர்கிறேதோர்.
தசெதோடதோக்கதோரர் வைதோட்சுதமன் தைதோத்தைதோவிடம் ஓடுகிறேதோர்.

  தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
  ( ஓடிக்யகதோண்தட )

   பீப் தைதோதயதோளி... பீப்... இந்தைக்
    யகழைவைந்தைதோன் பண்ணியிருக்தகதோனும்.
                     வீச்சு வீச்சுனு நடந்துக்கிட்டு... தடய் யகழைவைதோ !
வைதோட்சுதமன்  தைதோத்தைதோ  கன்னத்தில்  மதோறி  மதோறி  அதறேகிறேதோர்.  கன்னத்ததைப்  பிடித்துக்யகதோண்டு
கத்துகிறேதோர்  வைதோட்சுதமன்  தைதோத்தைதோ.  பின்னதோல்  நகர்ந்து  ஓடி  தைடுமதோறி  விழுகிறேதோர்.செதோவிக்யகதோத்து
எகிறிப்தபதோய்  தூர  விழுகிறேது.  தசெதோடதோக்கதோரர்  எட்டி  உதடக்கிறேதோர்.  முதுகில்  இரண்டு
அடிப்தபதோட்டு  வைதோட்சுதமன்  பனியதன  பற்றி  இழுக்கிறேதோர்.  பனியன்  கிழிந்து  தகயுடன்
வைருகிறேது. வைதோட்சுதமன் ஐதயதோ அம்மதோ என்று செக்தியின்றி யமல்லிய குரலில் கத்துகிறேதோர். 

தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
                   உன்னயத் தைவைர யதோருங் யகதடயதோதுடதோ யகழைவைதோ...

நீதைதோஞ்செதோவி தபதோட்டுத் யதைதோறேந்திருக்தகதோணும்.நீ 
தகக்கறேப்ப  ரண்டு  தசெதோடதோ ஒசுல கூடக் குடுத்தைதனடதோ..
யகழைவைதோ, எதுக்குடதோ இப்படிப் பண்ணின... தடய்...

பற்கதளக்  கடித்துக்யகதோண்டு மீண்டும் மீண்டும் உததைத்தைதோர்.வைதோட்சுதமன் தைதோத்தைதோ தகயயடுத்து
கும்பிட்டுக்யகதோண்டு  “அய்தயதோ  செதோமீ  நதோனில்தலதய”  என்று  கதைறுகிறேதோர்.  தகட்டுக்கு
அந்தைப்பக்கம் இருந்து கூட்டம் தவைடிக்தகப்பதோர்கிறேது.

தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
 ஒழுங்கதோச் யசெதோல்லீரு... நீ தைதோன பண்ணுன ?

வைதோட்சுதமன்
 அய்தயதோ... எனக்கு ஒன்னுந் யதைரியதோததை....

வைதோர்த்ததை வைரதோமல் வைதோட்சுதமன் தகவிக் தகவி அழுகிறேதோர்.  எழுவைதைற்கு தகதய ஊன்றி ஊன்றி
முயல்கிறேதோர். முடியவில்தல.

தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர்
இவைனத் தைவைர ஆளுக் யகதடயதோது. உள்ள பூதைறேதுக்கு
செதோவி இவைங்கிட்டத்தைதோன் இருக்தகதோணும். யகழைட்டு
பீப் நதோயி பீப் ,என்ன அலும்பு பண்ணீருக்கறேதோன் பதோதரன்.
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கூட்டம்  யமல்ல  கதலகிறேது.வைதோட்சுதமன்  தககதள  ஊன்றி  எழுகிறேதோர்.  உட்கதோர்ந்தைபடிதய
யமல்ல  நகர்ந்து  தகபின்  ரூம்  படிக்கட்டில்  உட்கதோருகிறேதோர்.  உடல்  நடுங்கிக்யகதோண்டு
இருக்கிறேது.கண்ணிர் வைழிந்துக்யகதோண்டு இருக்கிறேது.

Dissolve To 

கதோட்சி #5           பகல்      @தசெதோடதோக்கதட முன்

பீடதோக்கதடக்கதோரர்
  மதோமதோ... இங்க பதோருங்க.... இந்தை தைகரம்
  புடுங்கியிருக்குது. 
  ( செந்ததைதோசெத்ததைதோடு கத்தினதோர் )  

குளிர்பதோன  விளம்பர  தைகரத்ததை  தைனியதோக  எடுக்கிறேதோர்  பீடதோக்கதடக்கதோரர்.   தசெதோடதோக்கதடயின்
கதைவுக்கு தமல் அகலமதோன செந்து. ஒரு ஆள் நுதழையும் அளவுக்கு ஓட்தட.

தசெதோடதோக்கதடகதோரர் 
  தட செக்தி .... பூதைன் எங்கீடதோ ?

செக்தி தைதலக்குனிந்து யகதோள்கிறேதோன். சிவைந்து வீங்கிய உதைடு. தசெதோடதோக்கதடகதோரர் சுற்றுப்புறேத்ததை 
தநதோட்டம் விடுகிறேதோர். பீடதோக்கதடக்கதோரதர பதோர்கிறேதோர்.
  தசெதோடதோக்கதடகதோரர்

   பூதைன் தைதோன் மதோப்பிள்ள...
பீடதோக்கதடக்கதோரர்

   பூதைன் எப்படி இந்தை செந்துல 
   பூகுவைதோன் மதோமதோ?

தசெதோடதோக்கதடகதோரரின் முகம் குழைப்பத்தில் ஆழ்ந்தைது.
செண்முகம் 

   வைத்தைதனயும் கதோணதோம்...

தசெதோடதோக்கதடகதோரர்  
   அவைனுங்க ரண்டு தபருந்தைதோன் அப்ப. எச்செக்கலத் 
   பீப் தைதோதயதோலிவை  பீப். தகக்கறேப்பயவைல்லதோம் 
   குடுத்தைதனடதோ...அவைன் வைவுத்துல அறுக்க...
   பீப் ததைவ்டியதோ பீப் மவைனுங்க 

Dissolve To

கதோட்சி #6           பகல்               @தசெதோடதோக்கதடக்குள் 

தசெதோடதோக்கதடகதோரர்  உதடந்துகிடந்தைவைற்தறே  யபதோறுக்கினதோர்.  யவைளிதய  யகதோட்டினதோர்.யதைதோட்டி
நீர்  முழுவைதும்  யவைளிதயற்றினதோர்.  திதயட்டர்  நீர்  யதைதோட்டியில்  நீர்  பிடித்து  ஊற்றினதோர்.
பதோட்டில்கதள  கழுவைத்  யதைதோடங்கினதோர்.  செக்தி  அவைதரதய  தவைடிக்தக  பதோர்த்துக்யகதோண்டு
இருந்தைதோன். 

கதோட்சி #7           பகல்     @திதயட்டர் நீர் யதைதோட்டி 

யதைதோட்டிக்குப் தபதோய் நீர் குடிக்கிறேதோன் செக்தி.

கதோட்சி #8           பகல்        @க்யூவுக்குள் 
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க்யூவுக்குள் தபதோகிறேதோன் செகதி.  க்யூ இருட்டதோக  உள்ளது. வைத்திகுச்சி பத்தைதவைக்கும் ஓதசெ. பீடியின்
புதக  க்யூவில்  இருந்து  யவைளிதயறுகிறேது.  க்யூவுக்குள்  இருந்து  செக்தியின்  அப்பனின்  குரல்
“கண்ணு” என்று தகட்கிறேது. நதடசெனின் குரல் “யநஞ்சு வைலிக்கிது டதோ செக்தீ” என்று தகட்கிறேது. 

கதோட்சி #9           பகல்         @ க்யூவுக்கு யவைளிதய தரதோடு  

க்யூவின்  யவைளிப்புறேமதோக  யவைளிதயறுகிறேதோன்  செக்தி.  உடல்  கதோக்கதோய்  வைலிப்பு  சில  யநதோடிகள்
வைந்தைது  தபதோல  நடுங்குகிறேது.  தைதலதய  உதைறி  தககளதோல்  முகத்ததை  துதடத்துக்யகதோள்கிறேதோன்
செக்தி.  அடிபட்ட உதைட்டில் தகப்பட வைலியில் துடிகிறேதோன் செக்தி.  திதயட்டருக்கு எதிதர இருந்து
கட்டில்  கதடப்பதோட்டி  செக்திதய  வைதோ  என்று  தசெதகயதோல்  அதழைக்கிறேதோள்.  அவைதள  தநதோக்கி
நடக்கிறேதோன்  செக்தி.  பதோட்டியின்  தைதலயில்  இருந்தை  கூதடதய   இறேக்க  தகயகதோடுகிறேதோன்  செக்தி.
பதோட்டி செக்தியின் முகத்ததைப் பதோர்க்கிறேதோள்.

பதோட்டி
  என்னடதோ மூஞ்சி வீங்கியிருக்குது ?

தைதலகுனிந்து  கட்டிதலப்  பிடித்துக்யகதோண்டு  கீதழை  உட்கதோர்ந்து  அழுகிறேதோன்  செக்தி.  பதோட்டி
தைதலதய தைடவிணதோள்.

பதோட்டி
(பதைட்டத்துடன் )

    என்னடதோ என்னடதோ 
பதோட்டி இவைதனப்பதோர்த்துக்யகதோண்தட யபதோருட்கதள கதட பரப்பினதோள். செக்தி எழுகிறேதோன். தக
மண்தண தைட்டுகிறேதோன். நடக்கிறேதோன். தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர் தகட்டுக்குள் இருந்து பதோர்கிறேதோர்.  

தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர் குரல் 
    செக்தி... தடய்... செக்திதவைலு...

செக்திதவைல் அவைரின் குரதல செட்தட யசெய்யதோமல் நடக்கிறேதோன்.
தசெதோடதோக்கதடக்கதோரர் குரல் 

    உள்ள வைதோடதோ... தடய் 
அவைர் குரலின்அதழைப்பு ஒரு யநதோடி செக்திதய  நிறுத்தியது. திரும்பி தகட்தடப் பதோர்கிறேதோன். 
மீண்டும் அவைன் நடக்கிறேதோன்... நடக்கிறேதோன்...நடக்கிறேதோன்...
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முற்றும்

இந்தை  இறுதி  அத்தியதோயம்  யபருமதோள்முருகனின்   பதடப்தப  சிததைக்கதோமல்   அவைர்
யவைளிகதோட்டும்  பத்திரங்களின்  உணர்வுகள்  அடிப்பதடயில்  அப்படிதய  திதரக்கததையதோக
மதோற்றேப்பட்டு  உள்ளது.  விவைரதணகள்  திதரக்கததை  இலக்கண    கதோட்சிப்படுத்துதைளுக்கு  ஏற்ப
நிகழ்கதோலத்திற்க்கு   மதோற்றேப்பட்டு  உள்ளது.  ஒவ்யவைதோரு  கதோட்சியிலும்  தைதலப்பில்  கதோட்சியின்
எண்,  கதோட்சி நடக்கும் தநரம் பகல் அல்லது இரவு என்றும்,  கதோட்சி நடக்கும் இடம் ஆகியதவை
குறிப்பிடப்பட்டு  உள்ளது.  கதோட்சி  நடக்கும்  இடத்ததை  உள்  அல்லது  யவைளி  என்றும்  கூட
யபதோதுதமப்படுத்திக்யகதோள்ளலதோம்.  கதோட்சித் தைதலப்தப அடுத்து கதோட்சித்  துணுக்குகள்  (Shots)
அளிக்கப்பட்டு  உள்ளன.  அதைதன  அடுத்து  வைசெனங்கள்  (Dialog)...,ததைதவைப்பட்டதோல்  மீண்டும்
கதோட்சித்துணுக்குகள்  என்று  கதோட்சிகள்  கட்டதமக்கப்பட்டு  உள்ளது.   நதோவைலின்  இறுதியில்
“நின்று  திரும்பி  தகட்தட  பதோர்த்தைதோன்”  என்று  முடியும்  முடிவில்லதோதை  முடிவு  (  Open  Ending)
மட்டும்  “திரும்பி  தகட்தடப்  பதோர்கிறேதோன்.  மீண்டும்  அவைன்  நடக்கிறேதோன்...”  என்று  முடிவுறு
முடிவைதோக (Closed Ending)  மதோற்றேப்பட்டு உள்ளது. 
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